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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả 

nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ 

công trình nào khác.                                   . 
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Nguyễn Trung Nhân 



ii 

 

MỤC LỤC 
Trang          

LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................. i 

MỤC LỤC .............................................................................................................. ii 

DANH MỤC VIẾT TẮT ....................................................................................... vi 

DANH MỤC ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ ANH-VIỆT ........................................ vii 

DANH MỤC HÌNH ............................................................................................... viii 

DANH MỤC BẢNG .............................................................................................. ix  

DANH MỤC BIỂU ĐỒ ......................................................................................... x 

TÓM TẮT  ............................................................................................................. xi 

ĐẶT VẤN ĐỀ  ...................................................................................................... 1 

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ................................................................................ 3 

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. Tổng quan về đám rối thần kinh cánh tay 

1.1.1 Giải phẫu ................................................................................................. 4 

1.1.2. Giải phẫu đám rối thần kinh tại vị trí dưới đòn ..................................... 5 

1.2 Gây tê ĐRTKCT đường dưới xương đòn dưới hướng dẫn siêu âm 

1.2.1 Chỉ định: ................................................................................................. 6 

1.2.2 Chống chỉ định tuyệt đối ........................................................................ 6 

1.2.3 Chống chỉ định tương đối ....................................................................... 6 

1.2.4 Ưu điểm của kỹ thuật ............................................................................. 6 

1.2.5 Kỹ thuật .................................................................................................. 7 

1.3 Bupivacaine ...................................................................................................... 9 

1.4 Lidocaine .......................................................................................................... 11 

1.5 Tai biến, biến chứng  và cách xử trí 

1.5.1 Liên quan đến thuốc tê ........................................................................... 12 

1.5.2 Liên quan đến kỹ thuật  .......................................................................... 15 

1.6 Các nghiên cứu liên quan 

1.6.1. Trên thế giới .......................................................................................... 15 



iii 

 

1.6.2. Tại Việt Nam: ........................................................................................ 20 

 

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thiết kế nghiên cứu ......................................................................................... 22 

2.2 Đối tượng nghiên cứu 

2.2.1 Dân số mục tiêu ...................................................................................... 22 

2.2.2 Dân số nghiên cứu .................................................................................. 22  

2.2.3 Dân số chọn mẫu .................................................................................... 22 

2.2.4 Tiêu chí chọn mẫu .................................................................................. 22 

2.2.5 Tiêu chí loại trừ ...................................................................................... 23 

2.3. Cỡ mẫu  ........................................................................................................... 23  

2.4. Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên ................................................................ 24 

2.5. Lược đồ nghiên cứu ........................................................................................ 25  

2.6. Phương pháp tiến hành 

2.6.1 Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ thiết yếu và thuốc cho nghiên cứu ....... 26 

2.6.2 Chuẩn bị bệnh nhân ................................................................................ 27 

2.6.3 Các bước thực hiện  ................................................................................ 28 

2.7. Các tiêu chuẩn đánh giá .................................................................................. 31 

2.8. Thu thập số liệu 

2.8.1 Công cụ và phương pháp thu thập số liệu .............................................. 32 

2.8.2 Biến số thu thập ...................................................................................... 32 

2.8.3 Định nghĩa biến số .................................................................................. 33 

2.9. Kiểm soát sai lệch ........................................................................................... 35 

2.10. Phương pháp xử lý số liệu ............................................................................. 36 

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ...................................................................................... 38 

3.1 Đặc điểm chung ................................................................................................ 38 

3.1.1 Đặc điểm về dân số nghiên cứu .............................................................. 38 

3.1.2 Đặc điểm phẫu thuật ............................................................................... 40 

3.2 Tỷ lệ gây tê thành công .................................................................................... 40 



iv 

 

3.3 Đặc điểm kỹ thuật gây tê .................................................................................. 41 

3.3.1 Thời gian thực hiện tê ............................................................................. 41 

3.3.2 Thời gian tiềm phục 

         Thời gian tiềm phục cảm giác ................................................................ 41 

         Thời gian tiềm phục vận động ................................................................ 44 

3.3.3 Thời gian giảm đau ................................................................................. 44 

3.3.4 Thời gian hồi phục cảm giác .................................................................. 47 

3.3.5 Thời gian hồi phục vận động .................................................................. 48 

3.4 Tai biến biến chứng và tác dụng không mong muốn ....................................... 49 

CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN ................................................................................... 50 

4.1 Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu .............................................................. 50 

4.1.1 Đặc điểm dâu số nghiên cứu................................................................... 50 

4.1.2 Đặc điểm phẫu thuật ............................................................................... 52 

4.1.3 Thời gian thực hiện tê ............................................................................. 53 

4.2 Tỷ lệ thành công  .............................................................................................. 54 

Liều thuốc ........................................................................................................ 58 

4.3 Đặc điểm liên quan đến gây tê ......................................................................... 60 

4.3.1 Thời gian tiềm phục cảm giác ................................................................ 60 

4.3.2 Thời gian tiềm phục vận động ................................................................ 63 

4.3.3 Thời gian giảm đau sau tê ....................................................................... 63 

4.3.4 Thời gian hồi phục cảm giác .................................................................. 66 

4.3.5 Thời gian hồi phục vận động .................................................................. 66 

4.4 Tai biến biến chứng và tác dụng không mong muốn ....................................... 67 

4.5 Ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu ................................................................ 68 

4.5.1 Ưu điểm của nghiên cứu ......................................................................... 68 

4.5.2 Hạn chế của nghiên cứu .......................................................................... 69 

4.6 Tính mới và ứng dụng của đề tài...................................................................... 69 

4.7  Đạo đức trong nghiên cứu ............................................................................... 70 

KẾT LUẬN ........................................................................................................... 71 



v 

 

KIẾN NGHỊ .......................................................................................................... 72 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

PHỤ LỤC 1: BẢN THÔNG TIN DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

                      VÀ CHẤP THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU 

PHỤ LỤC 2: PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU 

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH BỆNH NHÂN 

 



vi 

 

DANH MỤC VIẾT TẮT 
 

BN : Bệnh nhân 

CS : Cộng sự 

ĐD : Điều dưỡng 

ĐRTKCT : Đám rối thần kinh cánh tay 

HĐYĐ : Hội đồng Y đức 

KTVGM : Kỹ thuật viên gây mê 

TK : Thần kinh 

TM : Tiêm tĩnh mạch 

TPCG : Tiềm phục cảm giác 

TTM : Truyền tĩnh mạch 

 



vii 

 

 

DANH MỤC ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ ANH-VIỆT 
 

Viết tắt Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt 

ASA American Society of Anesthesiologist Hội Gây mê Hồi sức Hoa kỳ 

ECG Electrocardiography Điện tâm đồ 

EVS Echelle Verbal Simple Thang điểm đau đơn giản 

MBS Modified Bromage Scale Thang điểm Bromage cải tiến  

Sp  Oxygen Saturation of Arterial Pulsations  Độ bão hòa oxy mạch nẩy 

VAS Visual Analogue Scale Thang điểm đau nhìn 

BMI Body Mass Index Chỉ số khối cơ thể 

HR Hazard Risk Tỷ số nguy cơ 

MEV Minimum Effective Anesthetic Volume 
Thể tích thuốc tê tối thiểu đạt 

hiệu quả 

 



viii 

 

DANH MỤC HÌNH 

    Trang  

Hình 1.1  Đám rối thần kinh cánh tay .............................................................. 4 

Hình 1.2 Đám rối thần kinh cánh tay tại vị trí dưới xương đòn ....................... 5 

Hình 1.3  Vị trí máy siêu âm  ........................................................................... 7 

Hình 1.4  Vị trí đặt đầu dò và đi kim ............................................................... 8 

Hình 1.5  Cấu trúc mạch máu thần kinh trên siêu âm  

                 tại vị trí dưới xương đòn ................................................................. 8 

Hình 1.6  Công thức cấu tạo bupivacaine ........................................................ 9 

Hình 1.7  Công thức cấu tạo lidocaine ............................................................. 11 

Hình 2.1  Máy siêu âm  .................................................................................... 26 

Hình 2.2  Đầu dò  ............................................................................................. 26 

Hình 2.3 Bộ dụng cụ gây tê thần kinh  ............................................................. 27 

Hình 2.4 Gây tê dưới hướng dẫn siêu âm  ....................................................... 29 

Hình 2.5 Mạch máu thần kinh tại vị trí dưới xương đòn trên siêu âm  ............ 29 

 

 



ix 

 

DANH MỤC BẢNG 
                                                                                                                      Trang 

Bảng 3.1 Phân bố tuổi, giới tính và BMI theo nhóm nghiên cứu .................... 38 

Bảng 3.2 Đặc điểm về ASA, bệnh lý đi kèm  .................................................. 39 

Bảng 3.3 Đặc điểm phẫu thuật của nghiên cứu ................................................ 40 

Bảng 3.4 Tỷ lệ thành công và chất lượng vô cảm  ........................................... 40 

Bảng 3.5 Thời gian thực hiện tê ....................................................................... 41 

Bảng 3.6 Thời gian tiềm phục cảm giác .......................................................... 41 

Bảng 3.7 Tỷ số nguy cơ của các biến số liên quan đến thời gian  

tiềm phục cảm giác  .......................................................................................... 43 

Bảng 3.8 Thời gian tiềm phục vận động .......................................................... 44 

Bảng 3.9 Thời gian giảm đau  .......................................................................... 44 

Bảng 3.10 Tỷ số nguy cơ của các biến số liên quan đến thời gian giảm đau  . 46 

Bảng 3.11 Thời gian hồi phục cảm giác .......................................................... 47 

Bảng 3.12 Tai biến biến chứng và tác dụng không mong muốn ..................... 49 

Bảng 4.1 So sánh đặc điểm dân số nghiên cứu ................................................ 51 

Bảng 4.2 So sánh thời gian thực hiện tê ........................................................... 54 

Bảng 4.3 So sánh tỷ lệ thành công ................................................................... 55 

Bảng 4.4 So sánh tỷ lệ thành công theo thể tích và nồng độ thuốc ................. 58 

Bảng 4.5 So sánh thời gian tiềm phục cảm giác .............................................. 60 

Bảng 4.6: So sánh thời gian giảm đau với những nghiên cứu khác ................. 64 

 

 



x 

 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Trang 

Biểu đồ 3.1 Xác suất đạt thời gian tiềm phục cảm giác theo thời gian ............ 42 

Biểu đồ 3.2 Xác suất đau theo thời gian   .......................................................... 45 

Biểu đồ 3.3 Xác suất hồi phục cảm giác theo thời gian .................................... 47 

Biểu đồ 3.4 So sánh thời gian hồi phục vận động ............................................. 48 

 

 



xi 

 

HIỆU QUẢ GÂY TÊ ĐÁM RỐI CÁNH TAY ĐƯỜNG DƯỚI XƯƠNG 

ĐÒN VỚI BUPIVACAINE LIỀU THẤP TRONG PHẪU THUẬT CẲNG 

TAY 

Nguyễn Trung Nhân1 

TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Dưới hướng dẫn siêu âm, thuốc tê sử dụng để gây tê đám rối thần 

kinh cánh tay có xu hướng giảm liều và thể tích mà vẫn cho hiệu quả giảm đau 

trong và sau mổ tốt.  

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả giảm đau và tính an toàn của 15 ml bupivacaine 

0,375% sử dụng để gây tê đường dưới xương đòn dưới hướng dẫn siêu âm. 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lâm sàng tiến cứu, ngẫu nhiên có nhóm 

chứng, mù đơn. Thực hiện gây tê đường dưới xương đòn dưới hướng dẫn siêu âm 

80 bệnh nhân chia đều hai nhóm: nhóm B nhận 15 ml bupivacaine 0,375%; nhóm 

BL nhận 15 ml bupivacaine 0,5% và 15 ml lidocaine 2%. Biến số thu thập là tỷ lệ 

thành công, thời gian giảm đau sau mổ, tác dụng không mong muốn trong 12 giờ 

sau mổ. 

Kết quả: Tỷ lệ gây tê thành công của nhóm B là 100%. Thời gian giảm đau sau 

mổ trung bình của nhóm B = 337,9 (241-455) phút, ngắn hơn 31 phút so với nhóm 

BL với p<0,05. Không ghi nhận tác dụng không mong muốn ở cả 2 nhóm. 

Kết luận: Sử dụng 15 ml bupivacaine 0,375% để gây tê đám rối thần kinh cánh 

tay đường dưới xương đòn dưới hướng dẫn siêu âm cho tỷ lệ thành công cao, hiệu 

quả giảm đau tốt và không ghi nhận tác dụng không mong muốn sớm. 

Từ khóa: tê đám rối thần kinh cánh tay đường dưới đòn, bupivacaine liều thấp, 

giảm đau sau mổ 
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ABSTRACT 

 

EFFECT OF INFRACLAVICULAR BRACHIAL PLEXUS BLOCK USING  

LOW-DOSE BUPIVACAINE FOR FOREARM SURGERY 

Nguyen Trung Nhan 

Background: The dose and volume of local anesthetics using for brachial plexus 

block with ultrasound-guided tend to be reduced while providing enough anesthesia 

and analgesia for forearm surgery. 

Objectives: The purpose of this study to evaluate the effects and the safety of 15 

mL bupivacaine 0,375% using for ultrasound-guided infraclavicular brachial plexus 

block. 

Methode: This prospective, randomized, single-blinded study was performed on 

80 adult patients undergoing forearm surgery into two groups. Group B (40 

patients) received 15 mL bupivacaine 0.375% and group BL (40 patients) received 

mixture of 15 mL bupivacaine 0.5% and 15 mL lidocaine 2%. A successful block 

was defined as absence of pinprick response on brachial nerve distribution. 

Secondary outcomes assessed included the postoperative analgesia time and the 

adverse effects. 

Results: The block success rate of group B was 100%. Postoperative analgesia 

time was 337,9 (241-455) minutes in the group B shorter than group BL (p<0,05). 

There were any adverse effects in both groups. 

Conclusion: Using 15 mL bupivacaine 0,375% for ultrasound-guided 

infraclavicular brachial plexus block provided a higher success rate, without any 

early adverse events. 

Keywords: Infraclavicular brachial plexus block, low-dose bupivacaine, 

postoperative analgesia. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Gây tê đám rối thần kinh cánh tay (ĐRTKCT) đường dưới xương đòn dưới 

hướng dẫn của siêu âm là kỹ thuật thường dùng để giảm đau trong và sau mổ cho 

các phẫu thuật từ vùng khuỷu đến bàn tay [17][47]. Dưới hướng dẫn siêu âm, thời 

gian thực hiện gây tê nhanh hơn, tỷ lệ thành công cao [32][37][41] và ít tai biến hơn 

so với các máy kích thích thần kinh cũng như kỹ thuật tê dựa vào mốc giải phẫu 

[15][22][34]. Để có tác dụng phong bế thần kinh, cần thiết một thể tích thuốc tê với 

nồng độ đủ để ức chế kênh Natri ở màng tế bào thần kinh. Nhiều nghiên cứu thực 

hiện gây tê ĐRTKCT dưới hướng dẫn siêu âm với thể tích thuốc tê 30-50ml đã ghi 

nhận tỷ lệ thành công cao nhưng có nhiều biến chứng [18][30]. Bên cạnh đó, 

Mojgan và cộng sự đã chứng minh với thể tích thuốc tê ít hơn (20ml) cũng cho tỷ lệ 

thành công cao và không ghi nhận các biến chứng [34].  

Với đặc tính thời gian tác dụng kéo dài, nhiều nghiên cứu đã chọn bupivacaine 

để gây tê ĐRTKCT. Ahmed và cộng sự [12] đã gây tê ĐRTKCT đường dưới xương 

đòn với 25ml bupivacaine 0,5% và công bố thời gian ức chế cảm giác 235,7 ± 37,9 

phút, thời gian ức chế vận động là 204 ± 35,6 phút và thời gian giảm đau là 246,3 ± 

35,5 phút, tuy nhiên thể tích mà tác giả sử dụng tương đối lớn. Do thời gian tiềm 

phục của bupivacaine kéo dài, nhiều nghiên cứu đã thực hiện phối hợp thuốc với 

bupivacaine để rút ngắn thời gian tiềm phục đồng thời kéo dài thời gian hồi phục 

cảm giác sau mổ [31][33][35] và lidocaine được các bác sĩ lâm sàng chọn lựa 

[38][44] nhưng lại tăng nguy cơ các tai biến, tác dụng không mong muốn do sử 

dụng cùng lúc 2 loại thuốc tê  

Trong những năm gần đây, tê ĐRTKCT dưới hướng dẫn của siêu âm được 

triển khai rộng rãi. Cấu trúc thần kinh được nhìn thấy rõ và liên tục dưới hình ảnh 

siêu âm nên cần thiết giảm liều, giảm thể tích thuốc tê sử dụng. Nhiều nghiên cứu 

đã thực hiện và công bố thể tích bupivacaine để có tác dụng là 15-18ml với nồng độ 

từ 0.25-0.375% [23][46]. Falcao và cộng sự [20] đã ghi nhận thể tích tối thiểu đạt 

được gây tê 90% (MEV 90) của bupivacaine 0,5% là 0,95ml với khoảng tin cậy 
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95% là 0,6- 1,22ml. Tác giả Lê Vũ Linh [2] đã ghi nhận tỷ lệ thành công 100% khi 

tê ĐRTKCT với 15ml bupivacaine 0,5% và không ghi nhận trường hợp nào bị tai 

biến, biến chứng liên quan đến thuốc tê. 

Tại một số cơ sở y tế vẫn còn đang sử dụng phác đồ gây tê ĐRTKCT đường 

dưới xương đòn dưới hướng dẫn siêu âm với 30 ml hỗn hợp gồm 15ml lidocaine 

2% và 15ml bupivacaine 0,5%. Chúng tôi đặt câu hỏi “Gây tê ĐRTKCT đường 

dưới xương đòn dưới siêu âm với 15ml bupivacaine 0,375% có hiệu quả vô cảm 

cho phẫu thuật cẳng tay và rút ngắn thời gian phục hồi vận động và cảm giác sau 

mổ hay không?”. Giả thiết nghiên cứu của chúng tôi là gây tê ĐRTKCT đường dưới 

xương đòn sử dụng liều thấp 15ml bupivacaine 0,375% đạt hiệu quả vô cảm trong 

mổ tương đương nhưng phục hồi cảm giác và vận động sau mổ sớm hơn 20% so với 

nhóm sử dụng 30 ml hỗn hợp gồm 15ml bupivacaine 0,5% và 15ml lidocaine 2% 

trong phẫu thuật gãy xương cẳng tay. 
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MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

1. Xác định tỷ lệ gây tê thành công của nhóm sử dụng 15ml bupivacaine 0,375% 

trong gây tê ĐRTKCT đường dưới xương đòn dưới hướng dẫn của siêu âm 

trong phẫu thuật gãy xương cẳng tay. 

2. So sánh thời gian tiềm phục cảm giác và vận động trung bình, thời gian hồi 

phục cảm giác và vận động trung bình, thời gian giảm đau trung bình của 

nhóm can thiệp so với nhóm chứng. 

3. So sánh tỷ lệ tác dụng không mong muốn trong 12 giờ sau phẫu thuật của 2 

nhóm  
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. Tổng quan về đám rối thần kinh cánh tay 

1.1.1. Giải phẫu 

Đám rối thần kinh cánh tay cấu tạo bởi các nhánh trước của các dây thần 

kinh gai sống từ cổ IV đến ngực I, đôi khi có thêm nhánh nối từ cổ 4 hoặc ngực 1, 2 

[5][10].  

 

Hình 1.1 Đám rối thần kinh cánh tay 

Nguồn: Atlas giải phẫu học [4] 

Các nhánh này hợp lại thành 3 thân chung:  

- Thân trên do dây thần kinh C4, C5 và C6 hợp thành 

- Thân giữa do C7 

- Thân dưới do C8 và T1 

Ba thân chung này khi ra khỏi mức của cơ bậc thang giữa và trước thì gặp 

động mạch trên đòn. Tại vị trí này, ba thân phân chia thành ngành trước và ngành 

sau. Ngành trước của thân trên và thân giữa tạo nên bó ngoài, ngành trước của thân 

dưới tạo nên bó trong, ngành sau của ba thân tạo nên bó sau. Tập hợp các thần kinh 

này và mạch máu chạy tiếp qua khe sườn đòn, vào hõm nách [27], [28] 
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1.1.2. Giải phẫu đám rối thần kinh cánh tay tại vị trí dưới xương đòn 

Sau khi phân thành ngành trước và ngành sau, đám rối thần kinh tiếp tục đi 

hướng xuống hố nách cùng động mạch trên đòn. Bắt đầu từ dưới xương đòn, đám 

rối thần kinh và động mạch trên đòn tạo thành bó mạch máu thần kinh, nằm trong 

một bao và tiếp tục đi dưới lớp cơ ngực lớn và ngực bé. Trước khi đến mỏm quạ, 

ĐRTKCT chia thành 3 bó nằm cạnh động mạch nách.  

Theo mặt phẳng cắt dọc, bó mạch máu thần kinh tại mức mỏm quạ (coracoid 

process) với vị trí tương đối của 3 bó thần kinh gồm bó giữa, bó sau và bó ngoài, 

bao quanh động mạch nách tương ứng vị trí 3, 6, 9 giờ [21] [35]. Tuy nhiên, có sự 

khác biệt giữa 2 tay và của từng cá thể. Đối với tay trái, các bó tương ứng vị trí 2, 5, 

8 giờ trong khi tay phải là 4, 7, 10 giờ. Điều này chứng tỏ luôn có 2 bó nằm bên 

ngoài động mạch và chỉ có một bó nằm giữa động mạch và tĩnh mạch. Nhận định 

trên rất có ý nghĩa trong quá trình thực hiện gây tê, đặc biệt với kỹ thuật gây tê theo 

mốc giải phẫu [11]. 

 

 

Hình 1.2.  Đám rối thần kinh cánh tay tại vị trí dưới xương đòn 

Nguồn: Atlas giải phẫu học [4] 
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Từ 3 bó thần kinh tại vị trí dưới xương đòn phân thành các nhánh tận:  

- Bó ngoài: 

o Dây thần kinh cơ bì 

o Rễ ngoài của dây thần kinh giữa 

- Bó giữa: 

o Rễ trong của thần kinh trụ 

o Dây thần kinh trụ 

o Dây thần kinh bì cẳng tay trong 

o Dây thần kinh bì cánh tay trong 

- Bó sau: 

o Dây thần kinh nách 

o Dây thần kinh quay 

1.2. Gây tê ĐRTKCT đường dưới xương đòn dưới hướng dẫn siêu âm  

1.2.1. Chỉ định: 

- Chỉ định vô cảm cho các phẫu thuật từ khuỷu đến bàn ngón tay 

- Chỉ định điều trị đau mãn tính  

1.2.2. Chống chỉ định tuyệt đối: 

- Tổn thương TK ngoại vi hoặc trung ương tại tay cần làm thủ thuật 

- Nhiễm trùng tại chỗ. 

- Rối loạn đông máu hoặc đang điều trị thuốc kháng đông. 

- Bệnh nhân từ chối thủ thuật. 

- Dị ứng thuốc tê 

1.2.3. Chống chỉ định tương đối: 

- Bệnh nhân có rối loạn nhịp 

- Tràn khí màng phổi cùng bên làm thủ thuật 

- Tiền căn suy gan, thận. 

- Đa chấn thương, suy giảm trí tuệ 

1.2.4. Ưu điểm của kỹ thuật: 

- Không làm thay đổi vị trí giải phẫu tự nhiên. 



7 

 

- Bệnh nhân cảm thấy thoải mái, không đau do vận động tay bị gãy [26]. 

1.2.5. Kỹ thuật: 

Để thực hiện thủ thuật thuận tiện, tư thế bệnh nhân, vị trí máy siêu âm và 

người thực hiện thủ thuật nên nằm trên một trục thẳng (Hình 1.2). Với vị trí này, 

người thực hiện thủ thuật có thể thao tác dễ dàng và quan sát bệnh nhân trong lúc đi 

kim hoặc bơm thuốc [28]. Tay bên làm thủ thuật để xuôi theo thân, đây là một lợi 

điểm trong kỹ thuật gây tê dưới xương đòn vì tay bị tổn thương không di chuyển, 

không gây đau và bệnh nhân có thể hợp tác tốt nhất trong quá trình làm thủ thuật 

[26]. 

Bệnh nhân được giải thích, xác trùng tại nơi làm thủ thuật với povidin, trải 

săn vô trùng. Đầu dò được bọc bao vô trùng. 

Xác định vị trí dấu chỉ điểm trên màn hình để biết được hướng kim đi. Đầu 

dò thường bắt đầu đặt ở vị trí 1/3 dưới ngoài và vuông góc với xương đòn (Hình 

1.3).  

Các thao tác với đầu dò để có hình ảnh tối ưu: 

- Di chuyển đầu dò theo chiều ngang hoặc chiều dọc  

- Nghiêng đầu dò theo chiều dọc (Angling) hoặc theo chiều ngang (Tilting). 

- Xoay đầu dò (rotating): để có mặt cắt và hình ảnh phù hợp. 

- Nhấn ép đầu dò (pressure) để phân biệt động mạch và tĩnh mạch .  

 

Hình 1.3 Vị trí máy siêu âm 
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Nguồn: Mayo Clinic Atlas of Regional anesthesia [25] 

 

Hình 1.4 Vị trí đặt đầu dò và đi kim 

Nguồn: Mayo Clinic Atlas of Regional anesthesia [25] 

 

Hình 1.5. Cấu trúc mạch máu thần kinh trên siêu âm tại vị trí dưới xương đòn  

Nguồn: Khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình 
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Hình ảnh tối ưu nhất khi cấu trúc mạch máu thần kinh dưới xương đòn nằm 

giữa màn hình. Hình ảnh trên siêu âm của đám rối mạch máu thần kinh tại vị trí 

dưới xương đòn là một cấu trúc gồm động mạch và tĩnh mạch nách và 3 bó thần 

kinh nằm dưới lớp cơ ngực lớn và ngực bé (Hình 1.4).  

Cấu trúc này thường nằm sâu cách da từ 2-4cm. Động mạch nách được nhận 

biết bởi một cấu trúc hình tròn, giảm âm có nhịp đập theo mạch, được xác định 

bằng Doppler màu. Tĩnh mạch nách cũng có hình ảnh tương tự động mạch nách 

nhưng không có nhịp đập và có thể phân biệt với động mạch bằng chế độ sóng âm 

(pulse wave). Động mạch có sóng âm, tĩnh mạch không có sóng âm. Đám rối thần 

kinh được nhận diện dưới 3 cấu trúc tăng âm, hình tổ ong gồm bó ngoài, bó sau và 

bó giữa bao quanh động mạch nách (Hình 1.4) [11][25][26]. 

Khi thấy rõ cấu trúc, đi kim qua da tại vị trí dưới xương đòn và cách đầu dò 

1cm (Hình 1.4). Có thể đi kim theo cách trong bình diện (in plane) hoặc ngoài bình 

diện (out of plane) tuy nhiên đi kim trong bình diện Hướng đi kim đến bó sau, luôn 

phối hợp đầu dò và kim tê sao cho hình ảnh kim luôn được theo dõi trên màn hình, 

tối thiểu phải thấy được đầu kim. Luôn nhận diện đầu kim tê trước khi di chuyển 

hướng kim. Sau khi xác định vị trí đầu kim đã đúng nơi cần bơm thuốc (bó sau, bó 

ngoài và bó giữa), lượng thuốc tê cần thiết sẽ bơm sau khi kiểm tra không có máu 

trào ngược. Luôn làm động tác kiểm tra này mỗi lần bơm 3-5ml. Tại vị trí đường 

dưới xương đòn có thể thực hiện bơm thuốc một lần để giảm đau trong và sau mổ 

(single shot) hoặc có thể đặt catheter để truyền thuốc giảm đau liên tục. 

1.3. Bupivacaine  

1.3.1. Công thức hóa học 

 

Hình 1.6: Công thức cấu tạo bupivacaine 

Nguồn: Clinical Anesthesia Producers of the Massachusetts General Hopital [29] 
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1.3.2. Tính chất vật lý 

- pKa là 8,1. Hệ số phân bố giữa n-heptan và nước là 3. 

- Tỷ lệ gắn protein huyết tương là 95% chủ yếu là α1-glycoprotein 

1.3.3. Tác dụng dược lý 

Bupivacaine có hiệu lực gây tê mạnh gấp 4 lần lidocaine, nhưng độc tính gấp 

15-20 lần lidocaine. Thời gian tiềm phục khoảng 10 phút, thời gian tác dụng khoảng 

120 phút. 

Trong lâm sàng, bupivacaine được dùng để gây tê vùng như tê tại chỗ, tê 

thấm, gây tê ĐRTK ngoại biên hoặc gây tê trục thần kinh trung ương như như gây 

tê ngoài màng cứng, gây tê dưới màng nhện nhưng không dùng gây tê tĩnh mạch 

vùng vì độc cho tim [29]. 

Ở nồng độ 0,25% bupivacaine gây ức chế vận động ít, nồng độ 0,5% gây ức 

chế vận động trung bình, nồng độ 0,75% gây ức chế vận động nhiều. Khi pha 

adrenaline vào làm tăng mức độ ức chế vận động và kéo dài thời gian tác dụng với 

mức độ ít theo đường ngoài màng cứng nhưng rất rõ khi gây tê các dây thần kinh 

ngoại vi. Tuy nhiên, do bupivacaine có tính co mạch nên hạn chế pha adrenaline vì 

tăng nguy cơ thiếu máu nuôi vùng mô xung quanh [39]. 

1.3.4. Chuyển hóa và thải trừ 

Chuyển hóa của bupivacaine xảy ra ở gan trong các cytochrom P450. Tùy 

theo từng cá thể có các chất chuyển hóa khác nhau tạo ra, gần như toàn bộ số 

bupivacaine chuyển hóa trước khi được đào thải theo nước tiểu, chuyển hóa thuốc 

xảy ra phức tạp và có xảy ra quá trình khử butyl để tạo ra các dẫn chất xylidide. 

1.3.5. Độc tính 

Độc cho TK trung ương: chóng mặt, choáng váng xuất hiện khi nồng độ 

thuốc trong huyết tương là 1,6 mcg/ml, co giật xảy ra khi nồng độ trên 4 mcg/ml 

Độc cho tim: gây rối loạn dẫn truyền và loạn nhịp thất như nhịp nhanh thất 

và rung thất, giảm co bóp cơ tim. Độc tính này tăng lên khi có tăng kali máu, hạ 

natri máu, có thai, thiếu oxy, toan chuyển hóa. 
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1.3.6. Liều dùng: 

- Dùng đơn thuần bupivacaine 3-3,25 mg/kg trọng lượng cơ thể. 

- Liều phối hợp với lidocaine: bupivacaine từ 1-1,5 mg/kg. 

- Nồng độ 0,25-0,5%: 15-30 ml 

- Liều tối đa đơn thuần: 175 mg 

- Liều có pha epinephrine là 225 mg.  

1.4. Lidocaine 

1.4.1. Công thức hóa học 

 

Hình 1.7: Công thức cấu tạo lidocaine 

Nguồn: Clinical Anesthesia Producers of the Massachusetts General Hopital [29] 

1.4.2. Tính chất vật lý 

- pKa là 7,8 

- Tan trong mỡ ít hơn so với bupivacaine (390). 

- Tỷ lệ gắn protein huyết tương là 64%  

1.4.3. Tác dụng dược lý 

Vì có pKa thấp nên thời gian tiềm phục nhanh hơn, nhưng thời gian tác dụng 

và độ mạnh chỉ đạt mức trung bình.  

Lidocaine còn có tác dụng chống loạn nhịp, chẹn kênh Na+. Lidocaine chẹn 

cả những kênh Na+ mở và kênh Na+ không hoạt hóa của tim. Sự phục hồi sau đó 

nhanh, nên lidocaine có tác dụng trên mô tim khử cực (thiếu máu cục bộ) mạnh hơn 

là trên tim không thiếu máu cục bộ. 

1.4.4. Chuyển hóa và thải trừ 

Lidocaine hấp thu tốt khi uống (35 ± 11%), nhưng bị chuyển hóa bước đầu ở 

gan nhiều, do đó lidocaine kém hiệu quả khi uống để điều trị loạn nhịp tim.  
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Các chất chuyển hóa glycin xylidid và mono - ethyl glycin xylidid có tác 

dụng chẹn kênh Na+ yếu hơn lidocaine. Nồng độ lidocaine trong huyết tương giảm 

theo tũy thừa sau một liều tiêm tĩnh mạch. 

Sau khi tiêm tĩnh mạch, nửa thời gian bán hủy đầu (8 - 10 phút) biểu thị sự 

phân bố từ ngăn trung tâm sang các mô ngoại biên; nửa thời gian bán hủy còn lại 

(100 - 120 phút) biểu thị sự chuyển hóa thuốc ở gan. Hiệu lực của lidocaine phụ 

thuộc vào sự duy trì nồng độ điều trị trong huyết tương ở ngăn trung tâm. 

- Thải trừ trong nước tiểu: 2 ± 1%.  

- Gắn với protein huyết tương: Ðộ thanh thải: 9,2 ± 2,4ml/phút/kg.  

- Thể tích phân bố: 1,1 ± 0,4 lít/kg.  

- Nồng độ có tác dụng: 1,5 - 6 mcg/ml.  

- Nồng độ độc, đôi khi: 6 - 10 mcg/ml, thường gặp > 10 mcg/ml.  

1.4.5. Độc tính 

- Độc cho TK trung ương: chóng mặt, choáng váng 

- Độc cho tim: gây rối loạn dẫn truyền và loạn nhịp thất như nhịp nhanh thất 

và rung thất, giảm tính co bóp cơ tim. Độc tính này tang lên khi có tang kali 

máu, hạ natri máu, có thai, thiếu oxy, toan chuyển hóa. 

1.4.6. Liều lượng và cách dùng 

- Gây tê tại chỗ: liều tối đa là 500 mg lidocaine. 

- Gây tê từng lớp hoặc gây tê thần kinh: lidocaine hydroclorid (0,5% - 1%) 

không adrenalin: 4,5 mg/kg; có adrenalin 7 mg/kg. 

- Ðiều trị cấp tính loạn nhịp thất: 3 – 4 mg/kg trong 20 - 30 phút, sau đó tiêm 

truyền 1 – 4 mg/phút. 

1.5. Tai biến, biến chứng và cách xử trí 

1.5.1. Liên quan đến thuốc tê   

Dị ứng với thuốc tê 

- Xảy ra sớm hoặc muộn.  

- Nhẹ (nổi mề đay, ngứa, phù Quink), có thể nặng như sốc phản vệ.  
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- Điều trị: ngưng bơm thuốc tê, đánh giá tình trạng dị ứng, kiểm soát hô hấp, 

hồi sức tuần hoàn, đảm bảo mạch, huyết áp. 

Ngộ độc toàn thân thuốc tê 

Nguyên nhân:  

- Thường do bơm thuốc vào mạch máu. 

- Sử dụng quá liều  

- Thuốc tê thấm vào mạch máu (tê ở vùng có nhiều mạch máu, tổn thương 

mạch máu trước đó). 

- Tiêm thuốc nhiều lần 

Triệu chứng: 

 Các dấu hiệu trên hệ thần kinh trung ương: có thể thoáng qua, không điển 

hình hoặc không có 

Dấu hiệu kích thích thần kinh:  

- Dấu hiệu sớm: ù tai, chóng mặt, nhìn đôi, tê lưỡi và quanh miệng, thay đổi 

vị giác (đắng miệng) 

- Nặng hơn: kích thích, vật vã, co giật nhóm cơ, nói nhảm 

- Nặng hơn nữa: co giật toàn thân 

Dấu hiệu ức chế thần kinh: 

- Ngủ gà, lú lẫn, hôn mê 

- Ngừng thở. 

 Các dấu hiệu trên hệ tim mạch: có thể là dấu hiệu duy nhất của ngộ đôc 

thuốc tê, đặc biệt là các trường hợp ngộ độc thuốc tê nặng 

Các dấu hiệu kích thích (giai đoạn đầu) 

- Nhịp tim nhanh 

- Huyết áp tăng 

- Rối loạn nhịp (loạn nhịp thất) 

Các dấu hiệu ức chế (giai đoạn muộn) 

- Hạ huyết áp 



14 

 

- Ức chế dẫn truyền (nhịp tim chậm, block nhĩ thất, nhịp thất nhanh, xoắn 

đỉnh…) 

- Ngừng tim. 

Xử trí: theo phát đồ của bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình 

 Ngừng tiêm thuốc tê. 

 Gọi hỗ trợ. 

 Kiểm soát đường thở:  

 Thở oxy 100%, đặt nội khí quản thở máy nếu cần 

 Truyền Lipid 20% (thuốc dùng đầu tiên, chủ yếu và quan trọng nhất trong 

điều trị ngộ độc toàn thân thuốc tê): 

- Tiêm tĩnh mạch 1,5 ml/kg Lipid 20% trong 2-3 phút. 

- Truyền duy trì 0,25 ml/kg/phút. 

- Nếu tình trạng bệnh nhân vẫn không ổn định: tiêm nhắc lại 1-2 lần với liều 

tương tự và gấp đôi tốc độ truyền duy trì. Tổng liều không vượt quá 

12ml/kg hay 1000ml trong 30 phút.  

- Điều trị co giật: Benzodiazepin (Midazolam) 1-2 mg tiêm tĩnh mạch, tránh 

dùng Propofol nhất là ở những bệnh nhân huyết động không ổn định. 

- Điều trị nhịp chậm: Atropine 0,25 -2 mg 

 Ngừng tim do ngộ độc toàn thân thuốc tê: 

- Hồi sức tim phổi. 

- Gọi đơn vị tim phổi nhân tạo gần nhất.  

- Sẵn sàng hồi sức kéo dài. 

- Dùng ngay Lipid 20%  

- Sử dụng adrenaline 1mcg/kg. 

- Rung thất: sốc điện. 

- Không sử dụng: Vasopressin, thuốc chẹn kênh Calci, thuốc ức chế Beta hoặc 

các loại thuốc tê khác. 

- Tiếp tục theo dõi 4-6 giờ nếu có biến cố tim mạch, hoặc ít nhất 2 giờ nếu có 

biến cố thần kinh trung ương 
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1.5.2. Liên quan đến kỹ thuật  

Tổn thương thần kinh  

Nguyên nhân:  

- Tác động cơ học do chọc kim, chèn ép do máu tụ 

- Ngộ độc (do thuốc tê). 

- Thiếu máu nuôi.  

Phòng ngừa:  

- Không cố bơm thuốc tê khi BN kêu đau nhói dọc dây TK vì sẽ gây xé rễ TK. 

- Nếu chọc phải động mạch thì cần ép vào chỗ chọc khoảng 5 phút nhằm tránh gây 

máu tụ chèn ép các dây TK. 

Chọc vào mạch máu 

Có máu trào ngược ra kim hoặc có máu khi hút bơm tiêm. Xử trí bằng cách 

rút kim ra, xác định lại cấu trúc TK trên siêu âm, theo dõi tụ máu tại chỗ. 

Chọc vào đỉnh phổi 

Triệu chứng: trong lúc làm thủ thuật, bệnh nhân than mệt, khó thở, kiểm tra 

thấy tràn khí dưới da hoặc hút ra khí 

Xử trí: ngưng thủ thuật, cho bệnh thở oxy qua mặt nạ, theo dõi tình trạng hô 

hấp (hổ trợ hô hấp nếu cần). Nếu âm phế bào giảm khi nghe hoặc tình trạng tràn khí 

dưới da tăng hoặc tình trạng hô hấp kém, chỉ định Xquang phổi tại giường và chỉ 

định đặt dẫn lưu màng phổi nếu có chỉ định. 

1.6. Các nghiên cứu liên quan 

1.6.1. Trên thế giới 

Chin K.J. và cộng sự [17] đã thực hiện phân tích đa trung tâm vào năm 2013 

với mục tiêu là so sánh hiệu quả và tính an toàn của gây tê ĐRTKCT dưới hướng 

dẫn siêu âm đường dưới xương đòn (nhóm 1) so với trên xương đòn và nách (nhóm 

2). Tác giả khảo sát 22 nghiên cứu và ghi nhận: nguy cơ thất bại sau thủ thuật gây tê 

30 phút tương đương nhau giữa 2 nhóm (11,4% so với 12,9%, RR=0,88; 95% CI 

0,51- 1,52; p = 0,64). Thời gian tiềm phục trong nhóm dưới xương đòn kéo dài hơn 

(MD= 1,9 phút; 95% CI 0,2- 3,6; p = 0,03). Tuy nhiên, ở nhóm dưới xương đòn đau 
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khi đặt garo ít hơn ở (11,9% so với 18%; RR= 0,66;  95% CI 0,47 – 0,92; p = 0,02), 

gây tê thần kinh cơ bì tốt (RR= 0,46; 95% CI 0,27- 0,60; p < 0,001), thực hiện 

nhanh hơn (MD =2,7 phút; 95% CI 3,4-2,0; p < 0,01). Tác giả đã kết luận với vị trí 

tiếp cận dưới xương đòn trong gây tê ĐRTKCT dưới hướng dẫn siêu âm thì cho kết 

quả an toàn và hiệu quả tương đương với các vị trí khác, tuy nhiên có lợi ích trong 

việc giảm đau tốt hơn khi đặt ga-rô, gây tê thần kinh cơ bì tốt hơn và thời gian thực 

hiện nhanh hơn. 

Tương tự, với nghiên cứu của Mojgan V. và cộng sự [34] công bố năm 2016. 

Tác giả thực hiện nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, có nhóm chứng, mù 

đơn để so sánh 3 vị trí tiếp cận ĐRTKCT dưới hướng dẫn siêu âm (trên đòn, dưới 

xương đòn và nách) với thể tích thuốc tê thấp. Tác giả sử dụng 20ml ropivacaine 

0,75% cho 30 bệnh nhân mỗi nhóm với kết cục chính là thời gian thực hiện thủ 

thuật. Tác giả ghi nhận thời gian thủ thuật cũng như việc gây đau do thủ thuật giữa 

3 nhóm không có sự khác biệt. Ngoài ra, số lần đâm kim và bơm thuốc giảm ở 

nhóm dưới xương đòn (p<0,01). Tổng thời gian giảm đau tăng hơn ở nhóm dưới 

xương đòn so với nhóm trên xương đòn (p<0,01). Thời gian gây tê tăng rõ ở nhóm 

dưới xương đòn (p<0,05) và không ghi nhận tác dụng không mong muốn sớm.    

Thuốc tê bupivacaine đã được Gupta P.K. và cộng sự [23] thực hiện nghiên 

cứu vào năm 2013, để xác định thể tích tương ứng với nồng độ của bupivacaine đạt 

hiệu quả (mất cảm giác 4 dây thần kinh: quay, trụ, giữa và cơ bì) trong 45 phút sau 

thực hiện gây tê ĐRTKCT đường trên xương đòn. Tác giả ghi nhận thể tích là 15,7 

ml cho bupivacaine 0,5%; 23,6ml cho bupivacaine 0,375% và 31,4 ml cho 

bupivacaine 0,25%. Tác giả ghi nhận phải tăng thể tích thuốc tê nếu muốn giảm 

nồng độ hoặc độ mạnh của thuốc tê. Nghiên cứu của Gupta P.K. giúp ích trong quá 

trình thực hành lâm sàng vì cho biết được thể tích tương ứng với nồng độ thuốc tê. 

Tuy nhiên tác giả không ghi nhận thời gian tiềm phục và hồi phục cảm giác, vận 

động cũng như các tai biến biến chứng vì thể tích mà tác giả dùng vẫn còn cao. 

Năm 2012, Falcao và cộng sự [20] đã thực hiện nghiên cứu để xác định thể 

tích tối thiểu của bupivacaine 0,5% có pha adrenaline đạt được hiệu quả trong gây 
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tê đám rối thần kinh cánh tay ngả gian cơ bậc thang dưới hướng dẫn của siêu âm. 

Tác giả xác định thể tích thuốc tê bằng phương pháp dò liều (mỗi 1 ml) để đạt mức 

gây tê. Mức gây tê thành công được tác giả định nghĩa là mất cảm giác và vận động 

vùng thần kinh chi phối. Với 25 bệnh nhân được phân tích, tác giả ghi nhận thể tích 

tối thiểu đạt được hiệu quả gây tê 90% (MEV 90) là 0,95 ml với khoảng tin cậy 

95% là 0,6- 1,22 ml. Khi phân tích từng thân thần kinh, tác giả ghi nhận MEV 90 

của thân trên là 1,34 ml  (95% CI: 0,66-1,35 ml), thân giữa 1,64 ml (95% CI: 0,76–

2,3 ml) và thân dưới dưới là 2ml (95% CI: 0,98–2 ml). Thể tích để đạt hiệu quả 

giảm đau sau mổ là 2,34ml (95% CI: 0,48- 11,47 ml). Nghiên cứu của Falcao đã ghi 

nhận với một thể tích nhỏ bupivacaine cũng cho hiệu quả giảm đau trong mổ và sau 

mổ và thể tích lý tưởng để giảm đau sau mổ mà không có tác dụng phụ (liệt cơ 

hoành). Tuy nhiên tác giả không ghi nhận thời gian tiềm phục cảm giác và vận động 

với liều bupivacaine hiệu quả cũng như thời gian tác dụng. Bên cạnh đó, tác dụng 

của nồng độ bupivacaine trên hiệu quả gây tê không được tác giả ghi nhận trong 

nghiên cứu.    

Năm 2015, Alexandre Takeda và cộng sự [46] báo cáo trong nghiên cứu “xác 

định nồng độ tối thiểu của bupivacaine có tác dụng trong gây tê ĐRTKCT ngả nách 

dưới hướng dẫn của siêu âm”. Tác giả sử dụng cách thức tăng giảm liều để xác định 

nồng độ bupivacaine cho hiệu quả 90% (MEC 90). Với 46 bệnh nhân được phân 

tích, tác giả đã xác định MEC 90 của 20ml bupivacaine là 0,241%, đây là nồng độ 

tối thiểu để có hiệu quả giảm đau trong phẫu thuật (ức chế vận động >2 theo MBS, 

không có cảm giác đau và lạnh và không cần tê tăng cường) và tác giả xác định 

được thời gian tiềm phục của nồng độ trên là 20 phút (15-22,15 phút). Tuy nhiên 

trong nghiên cứu, tác giả không xác định được thời gian tác dụng giảm đau mặc dù 

thời gian theo dõi bệnh trong 4 giờ tính từ ngay sau khi thực hiện gây tê và đây 

cũng là điều mà tác giả mong muốn có những nghiên cứu khác có thể khắc phục 

được nhược điểm này. Bên cạnh đó thể tích thuốc tê vẫn còn tương đối cao (20 ml). 

Năm 2016, Ahmed và cộng sự [12] trong khi đánh giá hiệu quả pha trộn 

fentanyl hoặc dexmedetomidin với bupivacaine trong gây tê ĐRTKCT đường dưới 
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xương đòn dưới hướng dẫn siêu âm, tác giả đã ghi nhận hiệu quả gây tê của 25ml 

bupivacaine 0,5%:  

 Thời gian phong bế cảm giác 235,7 ± 37,9 phút 

 Thời gian phong bế động là 204 ± 35,6 phút  

 Thời gian giảm đau là 246,3 ± 35,5 phút. 

Với nghiên cứu này, tác giả không ghi nhận thời gian tiềm phục và hồi phục 

cảm giác, vận động, các tai biến biến chứng có thể có. Thể tích và nồng độ 

bupivacaine mà tác giả sử dụng vẫn còn cao. 

Năm 2018, Ali Sait Kavakli và cộng sự [13] thực hiện nghiên cứu xác định 

thể tích tối thiểu của bupivacaine 0,5% đạt thành công trong gây tê ĐRTKCT 

đường dưới xương đòn dưới hướng dẫn siêu âm với phương pháp tăng giảm liều. 

Với 25 bệnh nhân được phân tích, tác giả ghi nhận thể tích tối thiểu để đạt tê thành 

công 50% là 9,6 ml với khoảng tin cậy 95% là 5,7- 13,4 ml, để đạt tê thành công 

95% thì thể tích cần là 23,2 ml với khoảng tin cậy 95% là 18,8-36,7 ml. Mặc dù tác 

giả theo dõi 24 giờ sau tê và  ghi nhận 3 trường hợp có dị cảm, tuy nhiên tác giả 

không ghi nhận thời gian giảm đau, thời gian hồi phục cảm giác và vận động. Trong 

nghiên cứu không có nhóm chứng để so sánh hiệu quả và tính an toàn khi sử dụng 

bupivacaine đơn thuần, thể tích và nồng độ mà tác giả báo cáo còn cao. 

Tương tự, Mohamed và cộng sự [33] trong lúc thực hiện nghiên cứu so sánh 

ngẫu nhiên và mù đôi để đánh giá hiệu quả nalbuphine khi phối hợp với 

bupivacaine để gây tê ĐRTKCT đường trên xương đòn dưới siêu âm, tác giả đã ghi 

nhận hiệu quả gây tê của 25 ml bupivacaine 0,5%: 

 Thời gian tiềm phục cảm giác: 9,18 ± 1,37 

 Thời gian tiềm phục vận động: 18 ± 1,5 

 Thời gian ức chế cảm giác: 610,18 ± 26,33 

 Thời giam ức chế vận động: 353,7 ± 29 

 Thời gian giảm đau: 708 ± 54 

Tác giả đã theo dõi và ghi nhận thời gian tiềm phục và hồi phục cảm giác, 

vận động. Tuy nhiên, với lượng bupivacaine sử dụng trong nghiên cứu còn rất cao 



19 

 

(125 mg) và tác giả không ghi nhận thời gian theo dõi sau mổ nên có thể không ghi 

nhận được các tác dụng phụ muộn (ngộ độc thuốc tê, nôn ói…).  

Với các nghiên cứu trên, tác giả khẳng định hiệu quả của bupivacaine trong 

gây tê ĐRTKCT dưới hướng dẫn siêu âm đủ để giảm đau trong và sau mổ. Tuy 

nhiên, thời gian tiềm phục cảm giác và vận động kéo dài, không thuận lợi trên lâm 

sàng. Chính vì vậy nhiều nghiên cứu được thực hiện, phối hợp bupivacaine với các 

thuốc khác để khắc phục nhược điểm trên. Trong đó, lidocaine được sử dụng để kết 

hợp với bupivacaine. 

Năm 2013, Özgür O. và cộng sự [38] đã thực hiện nghiên cứu để đánh giá sự 

thay đổi về thời gian tiềm phục và thời gian tác dụng của bupivacaine khi kết hợp 

với lidocaine trong gây tê ĐRTKCT đường dưới xương đòn. Tác giả chia làm 3 

nhóm (nhóm B: 20 ml bupivacaine 0,5%; nhóm BL: 10 ml bupivacaine 0,5% + 10 

ml lidocaine 0,2% và nhóm L: 20 ml lidocaine 2%) với 30 bệnh nhân mỗi nhóm. 

Tác giả ghi nhận: thời gian tiềm phục (phút) nhóm B (9,7 ± 1,861) kéo dài hơn so 

với nhóm BL (4,0 ± 1.31), thời gian tác dụng giảm đau (giờ) nhóm B (4,4 ± 1,21) 

ngắn hơn so với nhóm BL (6,1 ± 2,21) và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. 

Mặc dù có sự khác biệt, nhưng tác giả thực hiện gây tê với máy kích thích. Câu hỏi 

đặt ra là sự khác biệt như thế nào nếu gây tê ĐRTKCT dưới hướng dẫn của siêu âm. 

Năm 2016, trong khi nghiên cứu hiệu quả khi phối hợp dexmedetomidine 

trong hỗn hợp thuốc tê 15 ml  bupivacine 0,5% + 15 ml lidocaine 2% trong tê trên 

đòn dưới hướng dẫn siêu âm, Krishna C. và cộng sự [31] đã ghi nhận kết quả trong 

nhóm sử dụng 15ml  bupivacine 0,5% + 15 ml lidocaine 2% + 0,5 ml NaCl 0,9% 

khi phân tích 30 bệnh nhân:  

 Thời gian tiềm phục cảm giác: 17,7 ± 2,35 phút. 

 Thời gian tiềm phục vận động 21,4 ± 3,22 phút 

 Thời gian gây tê cảm giác: 368 ± 42,23 phút. 

Năm 2017, một nghiên cứu của Wanida Chongarunngamsang và cộng sự 

[48] trong lúc muốn đánh giá hiệu tác dụng giữa nhóm BL (5 ml bupivacaine 0,5% 

và 15 ml lidocaine 2% có adrenaline 1:200000) và nhóm L (20 ml lidocaine 2% có  
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adrenaline1:200000) trong gây tê ĐRTKCT. Tác giả ghi nhận kết quả thời gian tác 

dụng của nhóm 5 ml bupivacaine 0,5% và 15 ml lidocaine 2% có adrenaline là 

5,7±3.5 giờ. Tác giả đã sử dụng liều thuốc tương đối thấp mà vẫn có hiệu quả tác 

dụng. Tuy nhiên tác giả không ghi nhận thời gian tiềm phục cảm giác và vận động.  

Nếu nhìn một cách tổng thể thì kết quả mà Krishna C. và Wanida 

Chongarunngamsang ghi nhận về thời gian tiềm phục vận động, cảm giác và thời 

gian tác dụng khi kết hợp với lidocaine không có khác biệt gì so với những báo cáo 

chỉ sử dụng bupivacaine đơn thuần. Do đó, có một nghiên cứu so sánh hiệu quả 

giữa một nhóm sử dụng bupivacaine đơn thuần và nhóm chứng sử dụng hỗn hợp 

lidocaine và bupivacaine. 

Năm 2016, nhóm tác giả người Thái Lan, Pongraweewan O. và cộng sự [40] 

đã thực hiện so sánh thời gian tiềm phục giữa nhóm B (30 ml bupivacaine 0,5%) và 

nhóm BL (20 ml bupivacaine 0,5%  với 10ml lidocaine 2%) trong gây tê ĐRTKCT 

đường dưới xương đòn cho phẫu thuật thông nối động tĩnh mạch. Với 46 bệnh nhân 

mỗi nhóm, tác giả ghi nhận: 

 Thời gian tiềm phục cảm giác ở nhóm B (2,00 ± 0,29) phút và nhóm 

BL(2,07 ± 3,0) phút 

 Thời gian giảm đau (giờ) nhóm B (11,23 ± 7,07) và BL (13,48 ± 7,27)  

Tác giả đã không ghi nhận có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về thời gian 

tiềm phục và thời gian tác dụng giảm đau giữa 2 nhóm. Tác giả đã sử dụng liều 

thuốc tương đối cao, mặc dù không ghi nhận những tai biến biến chứng nhưng tác 

giả vẫn lưu ý trong phần bàn luận. 

1.6.2. Tại Việt Nam: 

Năm 2011, Nguyễn Thị Thanh [6] nghiên cứu “Đánh giá hiệu quả gây tê thần 

kinh ngoại biên trong phẫu thuật chi trên và chi dưới” trên 128 bệnh nhân tại Bệnh 

viện Nhân dân Gia Định với bupivacaine 0,5%. Tác giả ghi nhận tỷ lệ thành công là 

91,4%. 

Nguyễn Ngọc Thạch và cộng sự [3] đã thực hiện nghiên cứu gây tê 

ĐRTKCT đường gian cơ bậc thang với sự hổ trợ của máy kích thích thần kinh cơ 
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với hỗn hợp lidocaine 6 mg/kg, bupivacaine 30 ml và methylpresnisolon 40 mg cho 

39 bệnh nhân (BN) tại Khoa Gây mê, Bệnh viện 103 từ 4 - 2010 đến 4 - 2011. Tác 

giả đánh giá mức độ phong bế cảm giác theo Vester Andersen và mức độ phong bế 

cảm giác để phẫu thuật là > 2. Tác giả ghi nhận thời gian tiềm phục cảm giác 8,13 ± 

0,51 phút, thời gian tác dụng gây tê 135,43 ± 12,57 phút, ức chế cảm giác đau ở 

mức độ tốt 89,76%. Tác giả đã giảm liều thuốc bupivacaine và vẫn ghi nhận hiệu 

quả nhờ vào sự phối hợp nhiều thuốc 

Năm 2012, Huỳnh Tuấn Hải, Nguyễn Văn Chừng [1] đánh giá hiệu quả khi 

phối hợp lidocaine với bupivacaine. Với nghiên cứu mô tả, thực nghiệm lâm sàng 

không nhóm chứng, 117 bệnh nhân được thực hiện gây tê ĐRTKCT ngả nách với 

hỗn hợp 10ml lidocaine 2% và 10ml bupivacaine 0,5%. Tác giả ghi nhận thời gian 

tiềm phục 24,3 ± 2,8 phút và thời gian tác dụng 273,5 ± 32,3 phút. Liều thuốc mà 

tác giả sử dụng tương đối thấp tuy nhiên vẫn ghi nhận tai biến chạm mạch. Nguyên 

nhân có thể tác giả thực hiện tê dựa vào mốc giải phẫu.  

Năm 2017, tác giả Lê Vũ Linh [2] nghiên cứu về hiệu quả gây tê ĐRTKCT 

đường trên đòn dưới hướng dẫn siêu âm trong phẫu thuật từ vùng khuỷu đến bàn 

tay trên 44 bệnh nhân với 15ml bupivacaine 0,5%. Tác giả ghi nhận tỉ lệ thành công 

là 100%, trong đó hiệu quả vô cảm mức độ tốt là 97,7%, khá 2,3%. Thời gian tiềm 

phục cảm giác 10,1 ± 3 phút, thời gian tiềm phục vận động 13,3 ± 4,2 phút, thời 

gian hồi phục cảm giác 616,4 ± 73 phút, thời gian hồi phục vận động hoàn toàn 

666,8 ± 74,6 phút. Tác giả không ghi nhận trường hợp nào bị tai biến, biến chứng. 

Lược qua các nghiên cứu trong và ngoài nước, với những hạn chế mà các 

nghiên cứu trước đã liệt kê, chúng tôi nhận thấy cần thiết có nghiên cứu đánh giá 

hiệu quả khi sử dụng bupivacaine với liều và thể tích thấp. Chính vì vậy, chúng tôi 

chọn nghiên cứu này để so sánh hiệu quả giữa 2 nhóm thuốc trong gây tê ĐRTKCT 

đường dưới xương đòn. 
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CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thiết kế nghiên cứu 

Thử nghiệm lâm sàng can thiệp đối chứng ngẫu nhiên, mù đơn  

2.2. Đối tượng nghiên cứu 

2.2.1 Dân số mục tiêu 

Tất cả bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật vùng cẳng tay 

2.2.2 Dân số nghiên cứu 

Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật gãy xương cẳng tay tại khoa Chi trên, 

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình 

2.2.3 Dân số chọn mẫu 

Tất cả bệnh nhân nhập vào Khoa Chi trên, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh 

hình Thành phố Hồ Chí Minh có chỉ định phẫu thuật gãy xương cẳng tay, hội đủ 

điều kiện các tiêu chí nhận vào và đồng ý tham gia nghiên cứu trong thời gian từ 

tháng 1 đến hết tháng 5 năm 2020. 

- Nhóm thử nghiệm (nhóm B): Bệnh nhân được thực hiện gây tê ĐRTKCT 

đường dưới xương đòn dưới hướng dẫn siêu âm với 15ml bupivacaine 

0,375%. 

- Nhóm chứng (nhóm L): được thực hiện gây tê ĐRTKCT đường dưới xương 

đòn dưới hướng dẫn siêu âm với hỗn hợp thuốc tê 15ml bupivacaine 0,5% 

và 15ml lidocaine 2%. 

2.2.4 Tiêu chí nhận vào  

- Tự nguyện đồng ý tham gia nghiên cứu 

- Bệnh nhân trong dân số nghiên cứu ≥ 18 tuổi. 

- BMI trong giới hạn 18-35 kg/m3 

- Phân loại ASA I, II, III 

- Bệnh nhân tỉnh táo, biết đọc và viết Tiếng việt 

- Bệnh nhân hợp tác trong quá trình làm thủ thuật
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2.2.5 Tiêu chí loại trừ: 

- Chẩn đoán đau mãn tính, đang được điều trị đau mãn tính. 

- Rối loạn đông máu trước đó hoặc trong lần chấn thương này 

- Đang điều trị các thuốc chống đông 

- Tổn thương thần kinh cánh tay bên tay can thiệp thủ thuật. 

- Dị ứng thuốc tê, bệnh suy gan, suy thận, đa chấn thương, suy giảm trí tuệ. 

- Nhiễm trùng tại chỗ chích, toàn thân. 

2.3. Cỡ mẫu 

Cỡ mẫu nghiên cứu được tính theo công thức tính cỡ mẫu cho nghiên cứu 

thử nghiệm lâm sàng có nhóm chứng, so sánh hai số trung bình với công thức [7] : 

 (1) 

Trong đó:  

- C: hằng số liên quan đến sai sót loại I (α) và loại II (β) 

- 0 là độ lệch chuẩn của nhóm chứng   

- μ0 là thời gian giảm đau trung bình của nhóm chứng 

- μ1 là thời gian giảm đau trung bình của nhóm can thiệp  

Trong nghiên cứu Özgür O. (2013) [38], tác giả so sánh giữa 3 nhóm với kỹ thuật 

gây tê thần kinh cánh tay với 38 bệnh nhân mỗi nhóm và ghi nhận nhóm dùng 20 

ml bupivacaine 0,5% có thời gian giảm đau 4,4 ± 1,21 giờ. Nhóm dùng hỗn hợp 10 

ml bupivacaine 0,5% và 10 ml lidocaine 2% có thời gian giảm đau là 6,1 ± 2,21 giờ.  

Chọn: 0 = 2,21; μ0 = 6,1; μ1 = 4,4 

Với sai lầm loại I là 0,05 và loại II là 0,01 (độ mạnh 90%), suy ra C= 10,51 

Thế vào công thức (1) ta có 

= 35,52  

Như vậy cỡ mẫu cho mỗi nhóm trong nghiên cứu này là 40 trường hợp (bao 

gồm 10% mất mẫu) 
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2.4. Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên:  

Tất cả bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu sẽ được phân thành 2 nhóm ngẫu nhiên: 

- Nhóm B: thực hiện với 15ml bupivacaine 0,375%  

- Nhóm L: thực hiện với hỗn hợp 15ml bupivacaine 0,5% và 15ml lidocaine 2%  

Bằng phương pháp phân nhóm ngẫu nhiên theo tổ hợp hoán vị: 

Bước 1: Chọn mỗi tổ hợp 4 bệnh nhân và phân mã từ 1 đến 6 

  Mã tổ hợp   Tổ hợp  

1   BBLL 

2   BLBL 

3   BLLB 

4   LBLB 

5   LBBL 

6   LLBB 

Bước 2: 

Có 2 nhóm nghiên cứu với 80 bệnh nhân. Như vậy có 80:4 = 20 mã tổ hợp. 

Tiến hành xác định chọn 20 mã tổ hợp ngẫu nhiên bằng hàm 

RANDBETWEEN(1,6) trong Excel cho kết quả: 13341151566331254544 

Tương ứng với thứ tự của 80 bệnh nhân đưa vào nghiên cứu là: 

BBLL BLLB BLLB LBLB BBLL BBLL LBBL BBLL LBBL LLBB LLBB BLLB 

BLLB BBLL BLBL LBBL LBLB LBBL LBLB LBLB. 

Bước 3: 

Dựa trên danh sách bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật trong tuần, chọn những trường 

hợp phù hợp với tiêu chí nghiên cứu vào nhóm B hoặc nhóm L theo đúng thứ tự và 

không thực hiện nhiều hơn 4 trường hợp trong một ngày. 

Sau khi được chọn vào nhóm nghiên cứu, trong quá trình thực hiện thủ thuật và theo 

dõi, nếu bệnh nhân không hợp tác hoặc có các tiêu chuẩn loại trừ sẽ được loại ra 

khỏi nghiên cứu. Bệnh nhân kế tiếp sẽ thay thế vào nhóm.  



25 

 

 

2.5. Lược đồ nghiên cứu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 BN Nhóm B 

Tê thất bại 

Phân nhóm ngẫu nhiên 

Mê toàn thân với mặt nạ 

thanh quản hoặc nội khí 

quản 

40 BN Nhóm L 

Tê ĐRTKCT đường dưới xương đòn 

Tê thành công  

Phân tích số liệu  

80 bệnh nhân  

Đạt mức phong bế cảm giác ≥  2 theo phân độ Vester Andersen 

của 5 dây thần kinh (trụ, giữa, quay, bì cẳng tay ngoài, bì cẳng tay 

trong) trong thời gian < 30 phút  

 

Tại phòng mổ: 

- Mức đau theo EVS mỗi 10 phút 

Tại phòng hồi tỉnh: 

- Mức đau theo VAS 

- Mức phong bế  vận động theo MBS 

( - )  ( + )  

- Ghi nhận số trường hợp. 

- Loại khỏi nghiên cứu 



26 

 

 

2.6. Phương pháp tiến hành 

2.6.1. Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ thiết yếu và thuốc cho nghiên cứu 

- Máy siêu âm GE Logiq E BT11, đầu dò bằng, tần số cao (Hình 2.1 và 2.2) 

- Monitor theo dõi 5 thông số: ECG, SpO2, Mạch, Huyết áp, Nhịp thở 

- Phương tiện và các thuốc dùng trong gây mê hồi sức thường qui hiện có tại 

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình: 

o Lidocaine 2% (Lidocaine Kabi 2% 20ml, Fresenius Kabi Bidiphar) 

o Bupivacaine 0,5% (Bupivacaine 0,5% 20ml, Aguettant) 

o Ketamin (Ketamin hydrochloride 500ml/ 10ml, Rotexmedia) 

o Midazolam (Paciflam 5ml/1ml, Siegfried Hameln, Đức). 

o Lipofundin® MCT/LCT 20% 250ml, BBraun.  

o Fentanyl (Fentanyl 100 mcg/ 2ml, Siegfried Hameln, Đức) 

o Dịch truyền: Natriclorua 0,9% (Sodium Chloride 0,9% 500ml, Otsuka) 

hoặc Ringer lactat (RL 500ml, BBraun). 

 

              

     Hình 2.1 Máy siêu âm          Hình 2.2 Đầu dò    

Nguồn: Khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình 
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- Dung dịch sát khuẩn: 

 Povidon iod (Povidon iod 10%, Công ty dược Quảng Bình) 

- Bộ dụng cụ tê vùng, bao bảo vệ đầu dò vô trùng, kim gây tê ĐRTKCT 

Stimuplex® A 22G x 2 inch, BBraun. 

 

Hình 2.3 Bộ dụng cụ gây tê thần kinh  

Nguồn: Khoa Phẫu thuật Hồi sức Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình 

2.6.2. Chuẩn bị bệnh nhân: 

Bệnh nhân được thăm khám tiền mê ít nhất một ngày trước phẫu thuật, khai thác 

tiền căn và phát hiện các bệnh lý kèm theo, phân loại nguy cơ phẫu thuật theo ASA. 

Cung cấp thông tin cho bệnh nhân, giải thích đầy đủ cho bệnh nhân về các phương 

pháp vô cảm, kỹ thuật gây tê ĐRTKCT đường dưới xương đòn dưới hướng dẫn của 

siêu âm, các thuốc dùng trong kỹ thuật gây tê, những thuận lợi cũng như các tác 

dụng phụ có thể xuất hiện trong và sau khi thực hiện thủ thuật.  

Hướng dẫn bệnh nhân cách đánh giá thang điểm đau bằng thang điểm VAS và EVS. 

Bệnh nhân hoặc thân nhân ký cam kết tham gia nghiên cứu. 

Bệnh nhân được uống 1 viên diazepam 5mg vào đêm trước phẫu thuật. 
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2.6.3. Các bước thực hiện 

Tại phòng tiền mê:  

- Bệnh nhân được đặt đường truyền (kim luồn 20G) với natriclorua 0,9% 500 ml. 

- Gắn monitor theo dõi tần số tim, Huyết áp không xâm lấn, SpO2, ECG với DII. 

Thực hiện gây tê ĐRTKCT đường dưới xương đòn dưới hướng dẫn siêu âm: 

- Tư thế bệnh nhân: nằm ngửa, đầu bằng và quay nhẹ về phía đối bên làm thủ 

thuật, cẳng và cánh tay bên làm thủ thuật để xuôi theo thân người. 

- Vị trí người làm thủ thuật và vị trí đặt máy siêu âm (Hình 2.4)  

- Người thực hiện thủ thuật mang găng vô trùng, bọc đầu dò bằng bao vô trùng với 

sự giúp đỡ của 1 kỹ thuật viên gây mê. 

- Sát trùng vùng gây tê bằng Povidon iod 10%, sau đó lau lại bằng natriclorua 

0,9% vô trùng, trải khăn lỗ. 

- Đăt đầu dò siêu âm tại vị trí 1/3 ngoài dưới xương đòn, xác định động mạch nách 

(phân biệt với tĩnh mạch qua chế độ doppler), tĩnh mạch nách và ĐRTKCT.  

- ĐRTKCT ở vị trí dưới xương đòn gồm 3 bó (bó ngoài, bó sau và bó giữa) bao 

quanh động mạch nách (Hình 2.5)  

- Di chuyển đầu dò để có được hình ảnh cấu trúc mạch máu thần kinh lý tưởng tại 

vị trí giữa màn hình. 

- Tê tại chỗ với 1ml lidocaine 1% vùng da dự định đi kim.  

- Kim tê Stimuplex® A 22G đâm qua da (nơi đã được tê tại chỗ), với kỹ thuật đi 

kim trong mặt phẳng (kim tê và đầu dò song song nhau), toàn bộ kim có thể quan 

sát được trên màn hình máy siêu âm hoặc tối thiểu phải thấy được đầu kim. 

- Cách chuẩn bị thuốc:  

 15 ml bupivacaine 0,375%: lấy 15 ml bupivacaine 0,5% pha với 5 ml 

Natrichlorua 0,9%, sau đó bỏ 5 ml 
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Hình 2.4 Gây tê dưới hướng dẫn siêu âm 

Nguồn: Khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình 

 

Hình 2.5 Mạch máu thần kinh tại vị trí dưới xương đòn trên siêu âm 

Nguồn: Khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình 

- Kim tê lần lược hướng đến 3 vị trí: 

 Vị trí của bó sau (tương ứng vị trí 6 giờ) 

 Vị trí của bó ngoài (tương ứng vị trí 10-11 giờ) 

 Vị trí của bó giữa (tương ứng vị trí 3 giờ) 
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- Tại mỗi vị trí, hút nhẹ bơm tiêm, kiểm tra không có máu trào ngược thì bơm 

thuốc vào (thực hiện động tác hút nhẹ để kiểm tra mỗi lần bơm 3-5ml): 

 Nhóm L (nhóm chứng): 10 ml (5 ml lidocaine 2% và 5 ml bupivacaine 0,5%). 

 Nhóm B (nhóm can thiệp): 5 ml bupivacaine 0,375% 

Theo dõi trong quá trình bơm thuốc: 

 Thuốc tê lan và bao quanh các bó thần kinh trên hình ảnh siêu âm. 

 Tri giác của bệnh nhân (tiếp xúc qua lời nói). 

 Các thông số trên monitor (mạch, huyết áp, SpO2, ECG và nhịp thở) 

Theo dõi, đánh giá và ghi nhận sau gây tê: 

- Bệnh nhân được đánh giá mỗi 2 phút trong 30 phút đầu  

 Mạch, huyết áp không xâm lấn, SpO2, ECG DII, tri giác 

 Đánh giá mức độ ức chế cảm giác. 

 Đánh giá mức độ ức chế vận động. 

- Ghi nhận: 

 Thời gian tiềm phục cảm giác của từng dây thần kinh (trụ, giữa, quay, bì cảng 

tay ngoài, bì cẳng tay trong) và toàn bộ ĐRTKCT chi phối vùng cẳng bàn tay. 

 Thời gian tiềm phục vận động theo thang điểm Bromage cải tiến. 

 Tai biến, biến chứng và tác dụng không mong muốn 

 Kết quả gây tê thành công hay thất bại 

Tại phòng mổ 

Sau 30 phút ghi nhận kết quả gây tê thành công hay thất bại. Bệnh nhân được 

chuyển vào phòng mổ sớm nếu gây tê thành công.  

Trong trường hợp gây tê thất bại sau 30 phút, bệnh nhân được chuyển vào phòng 

mổ và chuyển mê toàn thân (với mặt nạ thanh quản hoặc nội khí quản).  

Theo dõi trong mổ đối với trường hợp tê thành công, đánh giá và ghi nhận: 

- Mức độ đau theo thang điểm EVS mỗi 10 phút 
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Tại phòng hồi tỉnh 

Bệnh nhân được điều trị thường quy sau mổ với paracetamol 1 g/ 100ml truyền TM 

ngay sau mổ và mỗi 8 giờ. 

Theo dõi tại các thời điểm 0, 30 phút, 60 phút, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 8 

giờ, 10 giờ và 12 giờ sau mổ: 

- Mức đau theo thang điểm VAS. 

- Mức độ ức chế vận động (theo MBS) 

- Mức độ ức chế cảm giác (theo Vester Andersen - VA) 

- Ghi nhận thời điểm bệnh nhân có mức độ ức chế cảm giác theo VA =2 (cảm giác 

như có vật tù chạm vào vùng mổ)  

- Ghi nhận thời điểm bệnh nhân có VAS = 3-4 (cảm giác đau có thể cần thuốc 

giảm đau) và thực hiện Tramadol 100 mg/ 100 ml natriclorua 0,9% TTM trong 1 

giờ. 

- Ghi nhận thời điểm bệnh nhân có thể gập cổ tay (MBS =2), gập được khuỷu 

(MBS=1) và hồi phục vận động hoàn toàn (MBS=0). 

- Ghi nhận các tai biến, biến chứng và các tác dụng không mong muốn 

2.7. Các tiêu chuẩn đánh giá 

 Đánh giá mức độ ức chế vận động theo thang điểm Bromage cải tiến  

Mức 0: Vận động bình thường 

Mức 1: Gấp được khuỷu nhưng yếu hơn bên không tê 

Mức 2: Không gấp được khuỷu nhưng còn gấp được cổ tay 

Mức 3: Liệt hoàn toàn  

Trong trường hợp bó bột hoặc đặt nẹp thì căn cứ vào động tác gấp duỗi các ngón 

tay.  

 Đánh giá mức độ ức chế cảm giác bằng phương pháp pin-prick dựa theo phân 

độ của Vester-Andersen 

- Mức 0: BN có cảm giác như bên không tê  

- Mức 1: BN có cảm giác rõ ràng tại một điểm nhưng ít hơn bên không tê  
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- Mức 2: BN có cảm giác như một vật tù chạm vào da  

- Mức 3: BN mất cảm giác hoàn toàn 

 Thang điểm đau: 

 Trong mổ đánh giá mức độ đau theo thang điểm EVS  

- Mức 0: Không có cảm giác gì  

- Mức 1: Có cảm giác đụng chạm, không cần dùng thuốc  

- Mức 2: Có cảm giác đau, giảm đau khi cho thuốc giảm đau  

- Mức 3: Có cảm giác đau dữ dội, không giảm sau khi cho thuốc giảm đau 

 Tại phòng hồi tỉnh, bệnh nhân được đánh giá đau theo VAS khi nghỉ ngơi từ 

0 (không đau) đến 10 (đau không chịu được) 

 Gây tê thành công dựa vào thang điểm Abouleizh  

- Tốt: BN thoải mái không đau hoặc đau nhẹ, rất ít, không cần thêm thuốc 

giảm đau trong suốt quá trình phẫu thuật. 

- Khá: BN đau ít, chỉ cần tiêm tĩnh mạch Fentanyl 50 - 100 mcg và cuộc phẫu 

thuật vẫn tiếp tục. 

- Kém: BN đau nhiều, không thể phẫu thuật được, phải chuyển phương pháp 

vô cảm khác. 

Trong đó, hiệu quả tốt và khá được xem là gây tê thành công, hiệu quả kém được 

xem là không thành công. 

2.8. Thu thập số liệu: 

2.8.1. Công cụ và phương pháp thu thập số liệu: 

Các dữ liệu nghiên cứu được thu thập theo bảng thu thập đã soạn sẵn cho 

từng bệnh nhân cho mỗi nhóm.  

2.8.2. Biến số thu thập: 

 Biến số độc lập: Nhóm thuốc tê dùng để tê ĐRTKCT đường dưới xương đòn. 

- Nhóm L: 30 ml (15 ml lidocaine 2% và 15 ml bupivacaine 0,5%). 

- Nhóm B: 15 ml bupivacaine 0,375% 

 Biến phụ thuộc 

 Biến số kết cục chính: 
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- Gây tê thành công 

- Chất lượng vô cảm trong phẫu thuật 

 Biến số kết cục phụ 

- Thời gian thực hiện tê (giây) 

- Thời gian tiềm phục cảm giác (phút) 

- Thời gian tiềm phục vận động (phút) 

- Thời gian giảm đau sau gây tê 

- Thời gian hồi phục cảm giác 

- Thời gian hồi phục vận động 

- Tác dụng không mong muốn 

 Biến số nền 

- Đặc điểm dân số nghiên cứu: tuổi, giới, cân nặng, chiều cao, BMI, ASA 

- Đặc điểm phẫu thuật: loại phẫu thuật, thời gian phẫu thuật 

2.8.3. Định nghĩa biến số: 

 Gây tê thành công: biến nhị giá có 2 giá trị 

- Thành công: khi người bệnh đạt mức tê có thể phẫu thuật được mà không cần 

phải chuyển phương pháp vô cảm, tương ứng với thang điểm Abouleizh là tốt 

hoặc khá. 

- Thất bại: khi người bệnh không đạt mức tê có thể phẫu thuật được và cần thiết 

phải chuyển phương pháp vô cảm, tương ứng với thang điểm Abouleizh kém 

 Chất lượng vô cảm trong phẫu thuật (biến số định tính, thang thứ tự) đánh giá 

dựa vào thang điểm đau đơn giản (EVS) 

- Tốt: bệnh nhân hoàn toàn không thấy đau trong mổ hoặc có cảm giác đụng 

chạm nhưng không cần dùng thuốc giảm đau (EVS = 0 hoặc 1) 

- Khá: bệnh nhân có cảm giác đau và cần cho thuốc giảm đau (EVS= 2) 

- Kém: bệnh nhân có cảm giác đau dữ dội, không giảm sau khi cho thuốc giảm 

đau (EVS=3) 

 Thời gian thực hiện tê (biến số định lượng, thang tỷ số): là thời gian tính từ lúc 

bắt đầu đâm kim qua da đến khi rút kim tê ra khỏi da (phút). 
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 Thời gian tiềm phục cảm giác (biến số định lượng, thang tỷ số): là thời gian tính 

từ ngay sau rút kim tê ra khỏi da đến lúc bệnh nhân mất cảm giác đủ để phẫu 

thuật (mức 2 của phân độ Vester- Andersen của toàn bộ vùng da cẳng bàn tay mà 

ĐRTKCT chi phối) (phút). 

 Thời gian tiềm phục vận động (biến số định lượng, thang tỷ số): là thời gian tính 

từ ngay sau rút kim tê ra khỏi da đến lúc bệnh nhân liệt vận động đạt mức 2 theo 

thang điểm Bromage cải tiến (phút). 

 Thời gian giảm đau sau gây tê (biến số định lượng, thang tỷ số): là thời gian tính 

từ ngay khi đạt mức tê  ≥ 2 theo phân độ Vester- Andersen đến khi có cảm giác 

đau tại vùng mổ theo VAS mức 3-4 (phút) 

 Thời gian hồi phục cảm giác (biến số định lượng, thang tỷ số): là thời gian tính từ 

ngay khi các dây thần kinh chi phối vùng cẳng tay đạt mức tê  ≥ 2 đến khi mức tê 

< 2 theo phân độ Vester- Andersen (tương đương với VAS =2) (phút). 

 Thời gian hồi phục vận động (biến số định lượng, thang tỷ số): là thời gian tính 

từ lúc bệnh nhân liệt vận động đạt mức 2 theo thang điểm Bromage cải tiến đến 

khi phục hồi vận động bình thường (phút) 

 Tai biến- biến chứng:  

- Chạm mạch (biến số định tính, nhị giá: có, không): máu trào ngược khi hút 

nhẹ 

- Tổn thương thần kinh (biến số định tính, nhị giá: có, không): Cảm giác, vận 

động không hồi phục như bình thường sau 24 giờ. 

- Ngộ độc thuốc tê (biến số định tính, nhị giá: có, không): Các triệu chứng bất 

thường liên quan đến tim mạch, thần kinh sau khi gây tê. 

- Chọc kim vào màng phổi (biến số định tính, nhị giá: có, không): Hút kim ra 

khí, bệnh nhân có khó thở, đau ngực, dấu tràn khí (tràn dịch) màng phổi trên 

X-quang phổi thẳng. 

 Tác dụng không mong muốn (biến định tính, danh định): buồn nôn, nôn… 
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 Đặc điểm dân số nghiên cứu:  

- Tuổi (biến số định lượng, thang tỷ số) được tính bằng năm hiện tại trừ năm 

sinh (năm) 

- Giới (biến số định tính, nhị giá): Nam hoặc Nữ 

- Cân nặng (biến số định lượng, thang tỷ số): trọng lượng của bệnh nhân (kg) 

- Chiều cao (biến số định lượng, thang tỷ số): Chiều cao của bệnh nhân (m) 

- Chỉ số khối cơ thể (biến số định tính, thang thứ tự) tính bằng cân nặng chia 

bình phương chiều cao (kg/ m2): 

o BMI < 18  : thiếu cân 

o 18 ≤ BMI <25 : bình thường 

o 25 ≤ BMI < 30 : thừa cân 

o BMI ≥ 30  : béo phì 

- ASA (biến số định tính, thang thứ tự): 

o I: tình trạng sức khỏe tốt 

o II: có một bệnh nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày 

o III: có bệnh ảnh hưởng đến sinh hoạt. 

 Đặc điểm phẫu thuật:  

- Loại phẫu thuật (biến định tính, danh định): kết hợp xương, lấy dụng cụ. 

- Thời gian phẫu thuật (biến số định lượng, thang tỷ số): Thời gian từ lúc rạch 

da đến lúc băng vết mổ (phút). 

2.9. Kiểm soát sai lệch 

 Kiểm soát sai lệch do lựa chọn mẫu 

- Chọn bệnh nhân tuân thủ đúng tiêu chí nhận vào và loại trừ. 

- Trong quá trình nghiên cứu, nếu xuất hiện các tiêu chí loại trừ thì bệnh nhân sẽ 

được loại khỏi nghiên cứu, bệnh nhân tiếp theo sẽ được thay thế bệnh nhân 

này trong nhóm tương ứng. 
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 Kiểm soát sai lệch do thực hiện thủ thuật 

- Người nghiên cứu là người thực hiện thủ thuật, có kinh nghiệm về gây tê thần 

kinh cánh tay dưới siêu âm (đang làm tại Bệnh viện có chuyên khoa chấn 

thương chỉnh hình > 5 năm, đã được học nâng cao về gây tê thần kinh dưới 

siêu âm tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đã thực hiện kỹ thuật 

này > 100 bệnh nhân). 

- Chỉ có 1 người thực hiện thủ thuật trong nghiên cứu tại một đơn vị. 

 Kiểm soát sai lệch thông tin 

- Người theo dõi, đánh giá không biết bệnh nhân trong nhóm nào. 

- Người đánh giá ngay sau gây tê là một bác sĩ gây mê hoặc kỹ thuật viên gây 

mê (đã được tập huấn) dưới sự giám sát của người nghiên cứu. 

- Người theo dõi và ghi nhận trong mổ là kỹ thuật viên gây mê phụ trách bệnh 

nhân (đã được tập huấn) dưới sự giám sát của người nghiên cứu. 

- Người theo dõi, đánh giá và ghi nhận tại phòng Hồi tỉnh là điều dưỡng (đã 

được tập huấn) dưới sự giám sát của người nghiên cứu. 

2.10. Phương pháp xử lý số liệu: 

Nhập liệu bằng phần mềm Microsoft Excel 2010, xử lý số liệu bằng phần mềm 

Stata 13.0 (Viện Y tế Công cộng Tp HCM ). 

 Thống kê mô tả: 

- Các biến số định lượng có phân phối chuẩn được trình bày bằng giá trị trung 

bình ± độ lệch chuẩn. 

- Các biến số định lượng có phân phối không chuẩn được trình bày bằng giá trị 

trung vị và khoảng tứ phân vị. 

- Các biến số định tính được trình bày bằng số trường hợp và tỷ lệ phần trăm. 

 Thống kê phân tích:  

- Phép kiểm T-test không bắt cặp được sử dụng để xác định mối liên quan giữa 

biến định lượng có phân phối chuẩn với biến nhị giá. Nếu biến định lượng 

không có phân phối chuẩn thì sử dụng phép kiểm Wilcoxon Mann-Whitney. 
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- Phép kiểm Chi bình phương dùng để xác định mối liên quan giữa 2 biến nhị 

giá. Phép kiểm chính xác Fisher được sử dụng khi có một ô có vọng trị <5 

chiếm > 20% hoặc có ô có vọng trị < 1. 

- Đường cong phân tích Kapplan Meier với log rank test được dùng để so sánh 

thời gian tiềm phục cảm giác, thời gian hồi phục cảm giác và thời gian giảm 

đau sau mổ. 

- Mô hình Cox phân tích đa biến có hiệu chỉnh nhiễu để kiểm định các yếu tố 

ảnh hưởng đến thời gian tiềm phục cảm giác và thời gian giảm đau sau mổ. 

- Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi p < 0,05. 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ  

Trong thời gian nghiên cứu từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2020, chúng tôi chọn 

ngẫu nhiên 80 bệnh nhân trên tổng số 250 bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật vùng 

cẳng tay tại khoa Chi trên, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình theo phương pháp 

ngẫu nhiên, mù đơn. Vậy số đối tượng nghiên cứu chiếm 32% trên tổng số dân số 

nghiên cứu. 

Chúng tôi phân thành 2 nhóm:  

 Nhóm B (40 bệnh nhân) sử dụng 15ml bupivacaine 0,375%  

 Nhóm L (40 bệnh nhân) sử dụng hỗn hợp 30 ml (15ml bupivacaine 0,5% và 

15ml lidocaine 2%) 

Chúng tôi đã thực hiện thủ thuật và không ghi nhận trường hợp nào từ chối tham gia 

trong quá trình nghiên cứu và ghi nhận kết quả: 

3.1. Đặc điểm chung 

3.1.1. Đặc điểm về dân số nghiên cứu 

 Đặc điểm về tuổi, giới tính và BMI 

Bảng 3.1 Phân bố tuổi, giới tính và BMI theo nhóm nghiên cứu  

 Nhóm B (n=40) Nhóm L (n=40) p 

Tuổi  (năm)* 38,7 ± 13 39,3 ± 13,9          0,83a 

Giới tính #   0,5c 

Nữ 18 (45) 21 (52)  

Nam 22 (55) 19 (47)  

BMI (kg/m2) #   0,12b 

Bình thường 30 (75) 36 (90)  

Thừa cân 7 (17,5) 4 (10)  

Béo phì 3 (7,5) 0 (0)  

(*) trung bình ± độ lệch chuẩn, (#) số trường hợp (tỷ lệ phần trăm)BMI: body mass index (chỉ số khối cơ thể)  
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(a)phép kiểm t, (b) phép kiểm Ficher,(c)phép kiểm chi bình phương và có ý nghĩa thống kê khi p<0,05. 

Nhận xét: 

- Trong nhóm B (nhóm can thiệp): tuổi trung bình là 38,7 tuổi ± 13 với tuổi nhỏ 

nhất là 19 và lớn nhất là 64 tuổi. 

- Trong nhóm L (nhóm chứng): tuổi trung bình là 39,3 tuổi ± 13,9 với tuổi nhỏ 

nhất là 19 và lớn nhất là 71 tuổi. 

- Chúng tôi không ghi nhận sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về số tuổi trung bình  

giữa 2 nhóm nghiên cứu. 

- Tỷ lệ nam: nữ trong nhóm B và L là 55/45 và 47/52 và không có sự khác biệt có 

ý nghĩa thống kê. 

- Phần lớn bệnh nhân cả 2 nhóm có chỉ số khối cơ thể trong giới hạn bình thường 

(>75%).  

 ASA, bệnh lý đi kèm 

Bảng 3.2  Đặc điểm về ASA, bệnh lý đi kèm 

 Nhóm B (n=40) Nhóm L (n=40) p 

ASA#   1,0b 

I 37 (92,5) 36 (90)  

II 3 (7,5) 4 (10)  

Bệnh lý đi kèm#   0,35b 

Tăng huyết áp 4 (10) 8 (20)  

Hen phế quản 1 (2,5) 0 (0)  

Không bệnh kèm theo 35 (87,5) 32 (80)  

ASA: American Society of Anesthesiologists 

 (#) số trường hợp (tỷ lệ phần trăm),(b) phép kiểm Ficher, có ý nghĩa thống kê khi p<0,05. 

Nhận xét: 

- Phân độ ASA: cả 2 nhóm có tỷ lệ ASA I chiếm đa số (> 90%) 

- Bệnh lý kèm theo chủ yếu là cao huyết áp ở cả 2 nhóm, có 1 trường hợp hen phế 

quản kiểm soát tốt ở nhóm B  
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- Khi thực hiện phép kiểm Fisher thì không thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê về chỉ số khối cơ thể, ASA và bệnh lý kèm theo giữa 2 nhóm nghiên cứu. 

3.1.2. Đặc điểm phẫu thuật 

Bảng 3.3 Đặc điểm phẫu thuật của nghiên cứu  

 Nhóm B (n=40) Nhóm L (n=40) p 

Loại phẫu thuật #   1b 

Lấy dụng cụ 3 (7,5) 4 (10)  

Kết hợp xương 37 (92,5) 36 (90)  

Thời gian phẫu thuật (phút)* 63,6 ± 23 61,9 ± 23,8 0,739a 

(#) số trường hợp (tỷ lệ phần trăm),(*) trung bình ± độ lệch chuẩn, 

(b) phép kiểm Ficher,(a)phép kiểm t, có ý nghĩa thống kê khi p<0,05. 

Nhận xét  

- Loại phẫu thuật trong thời gian nghiên cứu của cả 2 nhóm chỉ có 2 loại phẫu 

thuật là kết hợp xương và lấy dụng cụ vùng xương cẳng tay. Tỷ lệ kết hợp xương 

trong nhóm B nhiều hơn nhóm L (92,5% và 90%). Tuy nhiên không có sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê về loại phẫu thuật giữa 2 nhóm. 

- Thời gian phẫu thuật trung bình trong nhóm B và nhóm L theo thứ tự là 63,6 ± 

23 phút và 61,9 ± 23,8 phút. 

- Khi dùng phép kiểm t để so sánh thì không ghi nhận có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê về thời gian phẫu thuật (p =0,739). 

3.2. Tỷ lệ gây tê thành công   

Bảng 3.4 Tỷ lệ thành công và chất lượng vô cảm  

 Nhóm B (n=40) Nhóm L (n=40) p 

Chất lượng vô cảm #   0,431c 

EVS 0 29 (72,5) 32 (80)  

EVS 1 11 (27,5) 8 (20)  

Thành công# 40 (100) 40 (100)  

(#) số trường hợp (tỷ lệ phần trăm), (c)phép kiểm chi2, có ý nghĩa thống kê khi p<0,05.  

EVS (Echelle Verbal Simple): thang điểm đau đơn giản 
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Nhận xét:  

Với 100% các trường hợp trong cả 2 nhóm nghiên cứu đều đạt mức tê tốt, tương 

đương với tỷ lệ thành công là 100% cả 2 nhóm. Trong đó, tỷ lệ EVS=0 (bệnh nhân 

không có cảm giác gì khi rạch da) trong nhóm B và L thứ tự là 72,5% và 80%. Với 

phép kiểm chi bình phương để so sánh chất lượng vô cảm giữa 2 nhóm, chúng tôi 

ghi nhận không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p=0,431). 

3.3. Đặc điểm kỹ thuật gây tê  

3.3.1. Thời gian thực hiện tê 

Bảng 3.5 Thời gian thực hiện tê 

 Nhóm B (n=40) Nhóm L (n=40) p 

Thời gian tê (phút) * 2,5 ± 0,3 3,3 ± 0,3 < 0,001a 

(*) trung bình ± độ lệch chuẩn, (a )phép kiểm t, có ý nghĩa thống kê khi p<0,05 

Nhận xét 

Trong nhóm B: thời gian gây tê ngắn nhất là 1,75 phút và dài nhất là 3,5 phút. 

Trong nhóm L: thời gian gây tê ngắn nhất là 2,75 phút và dài nhất là 3,9 phút. 

Thực hiện phép kiểm t với phương sai đồng nhất, chúng tôi ghi nhận thời gian tê ở 

nhóm B nhanh hơn nhóm L (trung bình 44,8 giây) và sự khác biệt này có ý nghĩa 

thống kê (p<0,001). 

3.3.2. Thời gian tiềm phục  

 Thời gian tiềm phục cảm giác 

Bảng 3.6 Thời gian tiềm phục cảm giác  

 Nhóm B  

(n=40) 

Nhóm L  

(n=40) 
p 

Thời gian tiềm phục cảm giác (phút)(*) 22,2 ± 2,1 17,1 ± 3,2 <0,001a 

(*) trung bình ± độ lệch chuẩn,(a)phép kiểm t, có ý nghĩa khi p<0,05  

Nhận xét 

Nhóm B: thời gian tiềm phục cảm giác trung bình là 22,2 ± 2,1 phút, dài nhất là 26 

phút và ngắn nhất là 16 phút. 
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Nhóm L: thời gian tiềm phục cảm giác trung bình là 17,1 ± 3,2 phút, dài nhất là 22 

phút và ngắn nhất là 10 phút.  

Dùng kiểm định t với phương sai không đồng nhất, chúng tôi ghi nhận thời gian 

tiềm phục cảm giác của nhóm L nhanh hơn nhóm B (trung bình 5,1 phút) và sự 

khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,001). 

 So sánh thời điểm bệnh nhân đạt mức phong bế cảm giác để phẫu thuật 
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Biểu đồ 3.1: Xác suất đạt thời gian tiềm phục cảm giác theo thời gian  

Sử dụng phân tích sống còn tích lũy Kaplan-Meier và kiểm định log-rank cho kết 

quả với p< 0,001. 

Nhận xét: 

Kết quả cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về thời gian tiềm phục cảm giác 

của 2 nhóm với p< 0,001. Nhóm B có xác suất bệnh nhân đạt tiềm phục cảm giác 

lâu hơn so với nhóm L.  
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 Phân tích đơn biến và đa biến các yếu tố có thể ảnh hưởng đến thời gian 

tiềm phục cảm giác  

Bảng 3.7 Tỷ số nguy cơ của các biến số liên quan đến thời gian TPCG  

 HR  KTC 95% p* 

 Phân tích đơn biến    

Nhóm nghiên cứu    

Nhóm L  1  

Nhóm B 3,52 (2,1 –5,7) <0,001 

Thời gian tê 1,00 (1,003 – 1,010) 0,004 

Tuổi  1,00 (0,98 – 1,01) 0,921 

Giới 1,05 (0,82 –1,63) 0,821 

BMI 0,96 (0,89 – 1,04) 0,314 

Loại phẫu thuật 1,31 (0,59– 2,83) 0,503 

ASA 1,02 (0,47– 2,23) 0,952 

 Phân tích đa biến    

Nhóm     

Nhóm L  1  

Nhóm B 5,49 (2,45– 12,33) <0,001 

Thời gian tê 0,99 (0,98 – 1,10) 0,183 

(*) Mô hình Cox, HR: Hazard Risk (tỷ số nguy cơ), KTC: khoảng tin cậy, có ý nghĩa khi p<0,05 

TPCG: tiềm phục cảm giác 

Nhận xét: Khi thực hiện phân tích đơn biến và đa biến, chúng tôi ghi nhận: 

 Nhóm tê có ảnh hưởng đến thời gian tiềm phục cảm giác: cụ thể là nhóm B có tỷ 

số nguy cơ kéo dài thời gian tiềm phục cảm giác gấp 3,52 lần so với nhóm L. Khi 

phân tích đa biến thì chỉ số này tăng lên 5,49 lần. 

 Thời gian thực hiện tê có ảnh hưởng đến thời gian tiềm phục cảm giác với 

p<0,05, nhưng khi phân tích đa biến thì thời gian tê không có ảnh hưởng 

(p=0,183). 



45 

 

 Các yếu tố: giới tính, loại phẫu thuật, chỉ số BMI, ASA và tuổi không ảnh hưởng 

đến thời gian tiềm phục cảm giác với p>0,05.   

 Thời gian tiềm phục vận động 

Bảng 3.8 Thời gian tiềm phục vận động 

 
Nhóm B 

(n=40) 

Nhóm L 

(n=40) 
pa 

Thời gian tiềm phục vận động (phút)(*) 17,9 ± 2,7 12,4 ± 2,6 < 0,001 

(*) trung bình ± độ lệch chuẩn, 

(a)phép kiểm t, có ý nghĩa khi p<0,05  

Nhận xét 

- Nhóm B: thời gian tiềm phục vận động trung bình là 17,9 ± 2,7 phút, dài nhất là 

22 phút và ngắn nhất là 10 phút. 

- Nhóm L: thời gian tiềm phục vận động trung bình là 12,4 ± 2,6 phút, dài nhất là 

18 phút và ngắn nhất là 8 phút. 

- Dùng kiểm định t với phương sai đồng nhất, chúng tôi ghi nhận thời gian tiềm 

phục vận động trung của nhóm L nhanh hơn nhóm B (trung bình 5,5 phút) và sự 

khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,001). 

3.3.3. Thời gian giảm đau  

Bảng 3.9 Thời gian giảm đau 

 Nhóm B (n=40) Nhóm L (n=40) pa 

Thời gian giảm đau (phút)(*) 337,9 ± 59,8 368,9 ± 64 0,028 

(*) trung bình ± độ lệch chuẩn,(a)phép kiểm t, có ý nghĩa khi p<0,05  

Nhận xét 

 Trong nhóm B, ghi nhận thời gian giảm đau dài nhất 455 phút và ngắn nhất là 

241 phút 

 Trong nhóm L, ghi nhận thời gian giảm đau dài nhất 523 phút và ngắn nhất là 

263 phút  
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 Dùng kiểm định t với phương sai đồng nhất, chúng tôi ghi nhận thời gian giảm 

đau nhóm L lâu hơn nhóm B (trung bình 30,9 phút) và sự khác biệt này có ý 

nghĩa thống kê (p=0,028). 

 

So sánh thời điểm bệnh nhân bắt đầu đau  
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Biểu đồ 3.2: Xác suất đau theo thời gian 

Sử dụng phân tích sống còn tích lũy Kaplan-Meier và kiểm định log-rank cho kết 

quả với p <0,05 (p = 0,025). 

Nhận xét: kết quả cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về thời gian giảm đau 

của 2 nhóm trong 12 giờ theo dõi sau mổ với p = 0,025.  Nhóm B có xác suất bệnh 

nhân đau lại sớm hơn so với nhóm L.  
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Phân tích đơn biến và đa biến các yếu tố có thể ảnh hưởng đến thời gian giảm 

đau 

Bảng 3.10 Tỷ số nguy cơ của các biến số liên quan đến thời gian giảm đau 

 HR  KTC 95% p* 

 Phân tích đơn biến 

Nhóm nghiên cứu    

Nhóm L  1  

Nhóm B 1,68 (1,06 –2,65) 0,027 

Thời gian mổ 0,99 (0,98 – 1,01) 0,313 

Tuổi  1,00 (0,98 – 1,01) 0,749 

Giới 1,01 (0,65 –1,57) 0,969 

BMI 1,01 (0,94 – 1,09) 0,340 

Loại phẫu thuật 0,68 (0,29– 1,58) 0,375 

 Phân tích đa biến kiểm soát các yếu tố khác 

Nhóm nghiên cứu    

Nhóm L  1  

Nhóm B 1,74 (1,08– 2,80) 0,023 

(*) Mô hình Cox, HR: Hazard Risk (tỷ số nguy cơ), KTC: khoảng tin cậy, có ý nghĩa khi p<0,05 

Nhận xét:  

Khi thực hiện phân tích đơn biến và đa biến, chúng tôi ghi nhận: 

 Nhóm tê có ảnh hưởng đến thời gian giảm đau: cụ thể là bệnh nhân trong nhóm 

B có tỷ số nguy cơ bị đau lại sau mổ sớm hơn 1,68 lần so với bệnh nhân trong 

nhóm L. Khi phân tích đa biến thì chỉ số này tăng lên 1,74 lần. 

 Các yếu tố: thời gian mổ, giới tính, loại phẫu thuật, chỉ số BMI và tuổi không ảnh 

hưởng đến thời gian giảm đau với p>0,05.   
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3.3.4. Thời gian hồi phục cảm giác 

Bảng 3.11 Thời gian hồi phục cảm giác  

 Nhóm B  

(n=40) 

Nhóm L  

(n=40) 
pa 

Thời gian hồi phục cảm giác (phút)(*) 275,7 ± 49 297,2 ± 43 0,041 

(*) trung bình ± độ lệch chuẩn,(a)phép kiểm t, có ý nghĩa khi p<0,05  

Nhận xét 

- Trong nhóm B, ghi nhận thời gian hồi phục cảm giác trung bình  275,7 ± 49 phút, 

dài nhất là 392 phút, ngắn nhất là 171 phút. 

- Trong nhóm L, ghi nhận thời gian hồi phục cảm giác trung bình  297,2 ± 43 phút, 

dài nhất là 390 phút, ngắn nhất là 193 phút. 

- Dùng kiểm định t với phương sai đồng nhất, chúng tôi ghi nhận thời gian hồi 

phục cảm giác của nhóm L lâu hơn nhóm B (trung bình 21,5 phút) và sự khác 

biệt này có ý nghĩa thống kê (p=0,04). 

 So sánh thời điểm bệnh nhân bắt đầu hồi phục cảm giác  
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Biểu đồ 3.3: Xác suất hồi phục cảm giác theo thời gian 



49 

 

Sử dụng phân tích sống còn tích lũy Kaplan-Meier và kiểm định log-rank cho kết 

quả với p = 0,189. 

Nhận xét: 

Khi phân tích so sánh mức hồi phục cảm giác của bệnh nhân theo thời gian, chúng 

tôi không ghi nhận có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về thời gian hồi phục cảm 

giác giữa 2 nhóm ( p> 0,05).  

3.3.5. Thời gian hồi phục vận động 

 

Biểu đồ 3.4: So sánh thời gian hồi phục vận động 

MBS (Modified Bromage Scale): thang điểm Bromage cải tiến  

(a) phép kiểm t, có ý nghĩa khi p<0,05  

Nhận xét: 

 Trong nhóm B ghi nhận: 

- Thời gian đạt MBS 2 trung bình 276,9 ± 56,4 phút, dài nhất 414 phút và ngắn 

nhất là 165 phút. 

- Thời gian đạt MBS 1 trung bình 474,1 ± 81,3 phút, dài nhất 701 phút và ngắn 

nhất là 321 phút 

(a)p=0,424 

(a)p=0,106 

(a)p=0,088 



50 

 

- Thời gian đạt MBS 0 trung bình 618,3 ± 90,5 phút, dài nhất 807 phút và ngắn 

nhất là 445 phút. 

 Trong nhóm L ghi nhận:  

- Thời gian đạt MBS 2 trung bình 289,6 ± 61,8 phút, dài nhất 394 phút và ngắn 

nhất là 174 phút. 

- Thời gian đạt MBS 1 trung bình 504,9 ± 87,2 phút, dài nhất 742 phút và ngắn 

nhất là 318 phút 

- Thời gian đạt MBS 0 trung bình 650,7 ± 75,9 phút, dài nhất 827 phút và ngắn 

nhất là 468 phút. 

 Khi thực hiện phép kiểm t với phương sai đồng nhất, chúng tôi không ghi nhận 

có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về thời gian hồi phục vận động ở 3 mức độ 

(MBS = 2, MBS = 1 và MBS = 0) giữa 2 nhóm (p>0,05) 

3.4. Tai biến-biến chứng và tác dụng không mong muốn  

Bảng 3.12: Tai biến- biến chứng và tác dụng không mong muốn   

 Nhóm B (n=40) Nhóm L (n=40) p 

Chạm mạch  0 0  

Tổn thương thần kinh  0 0  

Chọc kim vào màng phổi 0 0  

Ngộ độc thuốc tê 0 0  

Khác  0 0  

Nhận xét:  

Chúng tôi không ghi nhận trường hợp nào tham gia nghiên cứu có tai biến, biến 

chứng cũng như tác dụng không mong muốn trong và sau tê ĐRTKCT đường dưới 

xương đòn. 
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CHƯƠNG 4 

BÀN LUẬN 

Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2020, chúng tôi thực hiện nghiên 

cứu với thiết kế nghiên cứu thử nghiệm can thiệp đối chứng ngẫu nhiên, mù đơn để 

đánh hiệu quả và mức độ an toàn khi sử dụng 15ml bupivacaine 0,375% gây tê đám 

rối thần kinh cánh tay đường dưới xương đòn dưới hướng dẫn của siêu âm trong 

phẫu thuật gãy xương cẳng tay. 

Với 80 bệnh nhân thỏa tiêu chí chọn mẫu được phân thành 2 nhóm: (1) nhóm 

B có 40 bệnh nhân được gây tê với 15ml bupivacaine 0,375% và (2) nhóm L có 40 

bệnh nhân được gây tê với hỗn hợp 15ml bupivacaine 0,5% và 15ml lidocaine 2%.  

Chúng tôi thực hiện phân tích kết quả theo quy trình (per protocol). Với những 

kết quả thu được, chúng tôi có một số bàn luận sau: 

4.1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu 

4.1.1. Đặc điểm dân số nghiên cứu  

Đặc điểm dân số trong nghiên cứu của chúng tôi về tuổi, giới tính, cân nặng, chiều 

cao, BMI và ASA không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm với các 

giá trị p>0,05. Điều này thể hiện dân số nghiên cứu được phân bố ngẫu nhiên và 

đồng đều giữa 2 nhóm. 

 Độ tuổi trung bình của 2 nhóm nằm trong độ tuổi 38-39 tuổi với hơn 75 % 

bệnh nhân trong tuổi lao động (18-55). So với tác giả Özgür O. [38] độ tuổi tương 

đối tương đồng với nghiên cứu của chúng tôi có thể do tiêu chuẩn chọn mẫu và 

những bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật vùng cẳng tay thường do tai nạn và trong 

độ tuổi lao động. Tuy nhiên, tác giả Pongraweewan O. [40] và Wanida [48], nhóm 

bệnh nhân tham gia nghiên cứu có độ tuổi cao hơn do tác giả thực hiện trên những 

bệnh nhân có chỉ định thực hiện thủ thuật thông nối động tĩnh mạch cẳng tay. 
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So với một số nghiên cứu trong nước trước đây như nghiên cứu của tác giả 

Phùng Văn Việt [8], tác giả Lê Vũ Linh [2], Huỳnh Tuấn Hải [1] và Thái Đức Vinh 

[9], độ tuổi trung bình trong các nghiên cứu lần lược là 33,2 ± 12,3; 34,1± 16,8; 

30,8 ± 12,5 và 37,3 ± 8,4 tuổi. Độ tuổi tương đối tương đồng với nghiên cứu của 

chúng tôi do sự tương đồng về tiêu chí chọn mẫu cũng như đặc điểm của của nhóm 

bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật vùng xương cẳng tay là nhóm bệnh nhân khỏe 

mạnh, độ tuổi lao động, di chuyển nhiều và có nhiều nguy cơ về tai nạn lao động 

cũng như tai nạn giao thông.   

Bảng 4.1. So sánh đặc điểm dân số nghiên cứu 

 Nhóm Chúng tôi Pongraweewan O. Özgür O. 

Tuổi (năm) 
B 

L 

38,7± 13 

39,3 ± 13,9 

65 ± 13 

58 ± 15 

34± 15,7 

37 ± 9,6 

Giới (nam/nữ) 
B 

L 

22/18 

21/19 

18/28 

22/22 

30/9 

27/11 

BMI 
B 

L 

23 ± 3,3 

22 ± 2,3 

23 ± 4,5 

23 ± 4,2 

23 ± 4,4 

24 ± 4,7 

ASA (I/II) 
B 

L 

37/3 

36/4 
 

31/8 

32/6 

Nhóm B sử dụng bupivacaine   

Nhóm L sử dụng hỗn hợp bupivacaine và lidocaine   

 Sự phân bố giới tính trong nghiên cứu của chúng tôi tương đối tương đồng với 

các tác giả Việt Nam với tỷ lệ nam cao hơn. Trong nghiên cứu của Lê Vũ Linh 

(Nam 61,4%, nữ: 38,6%), Thái Đức Vinh (nam: 64,8%, nữ: 35,2%). So với tác giả 

Özgür O.[38], tỷ lệ nam cũng cao hơn nữ. Điều này phù hợp với tình hình thực tế là 

nam giới tham gia vào lao động cũng như giao thông cao hơn nữ giới nên có nhiều 

nguy cơ với tai nạn lao động cũng như tai nạn giao thông so với nữ. 
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 Căn cứ vào tiêu chuẩn phân loại đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới dành riêng 

cho người Châu Á thì chỉ số khối cơ thể (BMI) trong nghiên cứu của chúng tôi đa 

phần (88,6%) trong giới hạn bình thường (18 ≤ BMI ≤ 25). Chỉ số này phù hợp với 

nhân trắc học của Việt Nam cũng như các nghiên cứu của Việt Nam [1], [2], [8], 

[9]. 

Khi so với nghiên cứu Özgür O. [38] và Pongraweewan O. [40], chỉ số BMI 

trong từng nhóm nghiên cứu cũng rất tương đồng với nghiên cứu của chúng tôi. 

 Dựa theo xếp loại tình trạng bệnh của hội Gây mê Hoa kỳ (ASA), trong 

nghiên  cứu của chúng tôi > 90% bệnh nhân có phân loại ASA I ở cả 2 nhóm. Chỉ 

có 1 trường hợp bệnh nhận có hen phế quản nhưng kiểm soát tốt. 

So với nghiên cứu của Özgür O., bệnh nhân chỉ có 2 nhóm ASA I và II với 

trên 80% bệnh nhân có phân loại ASA I. Trong khi nhóm bệnh nhân trong nghiên 

cứu của tác giả Pongraweewan O. và tác giả Wanda chủ yếu là ASA III (suy thận 

mãn). Điều này chứng tỏ kỹ thuật tê đám rối thần kinh cánh tay có thể xem là 

phương pháp vô cảm có thể thực hiện cho những bệnh nhân có phân loại bệnh ASA 

cao (III, IV). Bên cạnh đó, các tác giả đều không ghi nhận sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê giữa 2 nhóm thuốc. 

Chúng tôi cho rằng các yếu tố như tuổi, giới tính, chỉ số khối cơ thể (BMI), 

tình trạng bệnh lý đi kèm (phân loại ASA) có thể có ảnh hưởng đến thời gian tiềm 

phục cảm giác, thời gian hồi phục cảm giác cũng như thời gian giảm đau của bệnh 

nhân. Chúng tôi đã phân tích đa biến để làm rõ vấn đề trên. 

4.1.2. Đặc điểm phẫu thuật 

 Loại phẫu thuật: chúng tôi chỉ chọn lựa những bệnh có chỉ định phẫu thuật 

vùng xương cẳng tay (kết hợp xương cẳng tay hoặc lấy dụng cụ xương cẳng tay). 

Mặc dù với kỹ thuật tê ĐRTKCT đường dưới xương đòn có thể thực hiện để vô 

cảm cho các phẫu thuật vùng cổ tay, bàn tay hoặc các phẫu thuật u bướu, vi phẫu từ 

vùng khuỷu đến bàn tay. Tuy nhiên đặc tính của các phẫu thuật này phức tạp, thời 

gian mổ không dự đoán được, có thể làm sai lệch kết quả nghiên cứu.  
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Kết quả ghi nhận trong Bảng 3.3 với tỷ lệ kết hợp xương chiếm đa số ở cả 2 

nhóm (nhóm B: 92,5% và nhóm L: 90%). Mặc dù tỷ lệ không kết hợp xương thấp 

hơn nhưng chúng tôi không ghi nhận có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05).  

 Thời gian phẫu thuật: thời gian phẫu thuật trung bình trong nhóm B là 63 

phút so với nhóm L là 62 phút. Thời gian phẫu thuật trong nghiên cứu có ảnh hưởng 

đến thời gian hồi phục cảm giác, vận động cũng như thời gian giảm đau sau mổ. 

Tuy nhiên, với kết quả ghi nhận được thì thời gian phẫu thuật của từng nhóm vẫn 

nằm trong khoảng thời gian giảm đau trung bình và không ảnh hưởng đến mức 

phong bế cảm giác trong mổ. 

Khi so sánh sự khác biệt về thời gian phẫu thuật giữa 2 nhóm, chúng tôi không 

ghi nhận có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,739. 

Tác giả Pongraweewan O. cũng thực hiện tê ĐRTKCT đường dưới xương đòn 

và ghi nhận thời gian phẫu thuật trung bình giữa nhóm B và nhóm L là 119 và 128 

phút. Tác giả cũng không ghi nhận có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi so sánh 

về thời gian phẫu thuật giữa 2 nhóm (p=0,348).  

Nghiên cứu của chúng tôi không có sự khác biệt về đặc điểm phẫu thuật (loại 

phẫu thuật, thời gian phẫu thuật). Điều này thể hiện tính ngẫu nhiên trong chọn mẫu 

nghiên cứu của chúng tôi. 

4.1.3. Thời gian thực hiện tê: 

Thời gian thực hiện tê được tính từ lúc đâm kim qua da (sau khi xác định được 

cấu trúc mạch máu thần kinh) đến khi rút kim ra khỏi da. Chúng tôi ghi nhận thời 

gian thực hiện tê trung bình của nhóm B là 152,7 ± 19,4 giây, nhanh hơn so với  

nhóm L 44,8 giây và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,001.  

So với những nghiên cứu có cùng kỹ thuật tê ĐRTKCT đường dưới xương 

đòn dưới hướng dẫn của siêu âm (Bảng 4.2), chúng tôi ghi nhận thời gian thực hiện 

tê của chúng tôi không khác biệt nhiều so với những nghiên cứu khác và cũng rất 

phù hợp khi thời gian tê tỷ lệ thuận với thể tích thuốc bơm vào.  
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Bảng 4.2: So sánh thời gian thực hiện tê 

Nghiên cứu Thể tích (ml) Thời gian tê (giây) 

Chúng tôi (nhóm B) 15 152,7 ± 19,4 

Mojgan V. [34] (2016) 20 179,0 ± 83 

Emmanuel D. và cộng sự [19] 0,5ml/kg 186 ± 96 

Chúng tôi (nhóm L) 30 197,5 ± 19,7 

Sauter A.R. [43] (2008) 30 240,1 ± 3,2 

Koscielniak-Nielsen Z.J. [30] 30 300,0 ± 96 

Nhóm B sử dụngbupivacaine; Nhóm L sử dụng hỗn hợp bupivacaine và lidocaine   

Tác giả Emmanuel D. và cộng sự thực hiện tê ĐRTKCT đường dưới xương 

đòn và so sánh giữa nhóm sử dụng siêu âm và nhóm còn lại phối hợp giữa siêu âm 

và máy kích thích thần kinh cơ. Tác giả ghi nhận có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến 

thời gian tê (kinh nghiệm người thực hiện, thể tích thuốc, các yếu tố liên quan đến 

chất lượng máy siêu âm và đầu dò). Trong đó kinh nghiệm người thực hiện rất quan 

trọng và tác giả kết luận, việc sử dụng siêu âm trong tê ĐRTKCT đường dưới 

xương đòn giúp thực hiện nhanh và cho hiệu quả cao. 

4.2. Tỷ lệ thành công 

Trong nghiên cứu, chúng tôi phân tích kết quả theo quy trình, chỉ chọn các 

trường hợp thành công để phân tích kết quả. Tuy nhiên với 80 trường hợp tham gia 

nghiên cứu, chúng tôi không ghi nhận bất kỳ trường hợp tê thất bại (mức độ tê 

không đạt đủ để mổ sau tê 30 phút hoặc cần phải tê tăng cường).  

Chất lượng vô cảm ở nhóm B và nhóm L đều đạt 100% mức tốt với tỷ lệ bệnh 

nhân hoàn toàn không có cảm giác tại thời điểm rạch da lần lượt là 72,5% và 80% 
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và đạt tỷ lệ thành công là 100% ở cả 2 nhóm. Khi so sánh giữa 2 nhóm về chất 

lượng vô cảm thì chúng tôi không ghi nhận có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p=0,431) mặc dù tỷ lệ tê với EVS 0 nhóm L cao hơn nhóm B.  

Tỷ lệ thành công cao ở cả 2 nhóm có thể do chúng tôi sử dụng máy siêu âm để 

hổ trợ việc xác định các bó thần kinh. Việc xác định chính xác cấu trúc thần kinh 

giúp cho phép người thực hiện tê dễ dàng tiếp cận và bơm thuốc tê bao quanh cấu 

trúc thần kinh. 

Bảng 4.3: So sánh tỷ lệ thành công  

      Nghiên cứu 
Tỷ lệ thành công 

(%) 
Phương tiện hổ trợ 

Chúng tôi (nhóm B) 100 Máy siêu âm 

Chúng tôi (nhóm L) 100 Máy siêu âm 

Wanida C. [48] 100 Máy siêu âm 

Lê Vũ Linh [2] 100 Máy siêu âm 

Ahmed A.[12] 92 Máy siêu âm 

Sauter A.R. [43]  95 Máy siêu âm 

Koscielniak-Nielsen Z.J. [30] 93 Máy siêu âm 

Amany S.A. [14] 97 
Máy siêu âm + Máy kích 

thích thần kinh 

Özgür O. [38] 96 Máy kích thích thần kinh 

Gurkan Y.[24] 90 Máy kích thích thần kinh 

Nhóm B sử dụng bupivacaine; Nhóm L sử dụng hỗn hợp bupivacaine và lidocaine   
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Khi so sánh với các nghiên cứu khác, chúng tôi ghi nhận tác giả Wanida và 

cộng sự [48] có kết quả tương tự khi thực hiện tê ĐRTKCT đường dưới xương đòn. 

Tác giả không ghi nhận trường hợp thất bại nào, chỉ loại 1 trường hợp do béo phì 

(BMI >35 kg/m2). Trong quá trình nghiên cứu, tác giả sử dụng máy siêu âm để hổ 

trợ. Điều này khẳng định vai trò của siêu âm để định vị cấu trúc thần kinh trong quá 

trình tê thần kinh ngoại vi. 

Tương tự, tác giả Pongraweewan O. và cộng sự [40] cũng không ghi nhận 

trường hợp nào thất bại khi thực hiện tê ĐRTKCT đường dưới xương đòn dưới 

hướng dẫn siêu âm khi so sánh thời gian tiềm phục cảm giác giữa nhóm L và nhóm 

B. Tác giả cũng không thấy sự khác biệt về chất lượng vô cảm giữa 2 nhóm. 

Tác giả Ahmed A.và cộng sự [12] thực hiện tê ĐRTKCT đường dưới xương 

đòn dưới hướng dẫn siêu âm để so sánh hiệu quả của bupivacaine đơn thuần và 

nhóm bupivacaine kết hợp dexmedetomidine hoặc fentanyl. Tác giả báo cáo 10 

trường hợp thất bại (tê tăng cường) trong 120 trường hợp nghiên cứu tương đương 

tỷ lệ thành công là 92%. Mặc dù tác giả không giải thích nguyên nhân thất bại 

nhưng với tỷ lệ thành công > 90% thì cũng khẳng định siêu âm có vai trò quan trọng 

góp phần tăng tỷ lệ thành công.   

Tác giả Özgür O. và cộng sự [38] khi thực hiện tê ĐRTKCT đường dưới 

xương đòn và ghi nhận tỷ lệ thành công 96%, 1 trường hợp trong nhóm B và 2 bệnh 

nhân trong nhóm L cần thiết phải chuyển phương pháp vô cảm (mê NKQ). Mặc dù 

tỷ lệ thành công cao nhưng vẫn thấp hơn so với nghiên cứu của chúng tôi.  Sự khác 

biệt này là do tác giả sử dụng máy kích thích thần kinh để hổ trợ trong quá trình tê. 

Tương tự, Gurkan Y. và cộng sự [24] báo cáo tỷ lệ thành công khi thực hiện tê 

ĐRTKCT đường dưới xương đòn với hổ trợ của máy kích thần kinh là 89,7%; tỷ lệ 

thất bại hoàn toàn (cần thiết phải gây mê NKQ) là 4,5% và 5,8% cần tê tăng cường. 

Để so sánh hiệu quả giữa máy siêu âm và máy kích thích thần kinh cơ khi thực 

hiện tê ĐRTKCT đường dưới xương đòn, Sauter A.R. và cộng sự [43] ghi nhận tỷ 
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lệ gây tê thành công với máy siêu âm là 95% mặc dù tác giả không ghi nhận có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (p=0,26) khi so với thực hiện tê với máy kích thích. 

Tỷ lệ thành công này thấp hơn so với nghiên cứu của chúng tôi có thể vì cách thức 

thực hiện tê. Tác giả cố gắng đưa đầu kim vào gần cấu trúc thần kinh (thường vị trí 

9 giờ), sau đó bơm thuốc tê sao cho thuốc tê thấy lan đủ từ vị trí 11 giờ đến vị trí 3 

giờ. Trong lúc đó, chúng tôi thực hiện bơm thuốc tê sau khi tiếp cận từng bó thần 

kinh và nhìn thấy rõ thuốc tê bao quanh các bó thần kinh. Điều này giải thích cho tỷ 

lệ thành công cao mà chúng tôi đạt được. 

Với nghiên cứu của Koscielniak-Nielsen Z.J và cộng sự [30], tác giả báo cáo 

tỷ lệ thành công là 93% (theo dõi và đánh giá sau 30 phút). Tác giả vẫn thực hiện 

cách bơm thuốc tương tự Sauter A.R., mặc dù ½ lượng thuốc đầu tiên tác giả bơm 

vào vị trí tương ứng bó sau, sau đó thay đổi đầu kim sao cho bơm ½ lượng thuốc 

còn lại bao quanh động mạch nách với hình chữ U. Tuy nhiên, trong nghiên cứu, tác 

giả cho nhiều người thực hiện tê (bác sĩ gây mê, bác sĩ nội trú gây mê). Trong khi 

đó, chúng tôi chỉ có duy nhất một bác sĩ gây mê đạt đúng tiêu chuẩn nên hạn chế 

những sai lệch về kết quả vũng như đạt tỷ lệ thành công cao.  

Điều này đã được đề cập trong nghiên cứu của Emmanuel D. [19] thực hiện 

năm 2007 khi thực hiện tê ĐRTKCT đường dưới xương đòn dưới hướng dẫn siêu 

âm kết hợp với kích thích thần kinh. Tác giả ghi nhận tỷ lệ thành công dao động 40- 

100%.  Tác giả đề cập đến những yếu tố có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công bao 

gồm kinh nghiệm của người thực hiện, cách thức bơm thuốc, cách định nghĩa tê 

thành công, người đánh giá và đặc biệt là tính khách quan trong đánh giá. Trong 

nghiên cứu của chúng tôi, người đánh giá là kỹ thuật viên gây mê hoặc Bác sĩ Gây 

mê đã được huấn luyện cách theo dõi và đánh giá sau tê.  

Amany S.A. và cộng sự [14] ghi nhận tỷ lệ thành công 96,7% mặc dù tác giả 

sử dụng kết hợp siêu âm và máy kích thích thần kinh cơ để định vị với thể tích 

thuốc tê tương đối cao (30 ml bupivacaine 0,33%) so với nghiên cứu của chúng tôi. 
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Liều thuốc 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, với 15 ml bupivacaine 0,375% (tương đương 

56,25 mg bupivacaine) chúng tôi ghi nhận tỷ lệ thành công là 100%. 

Tương tự với nghiên cứu của chúng tôi, Lê Vũ Linh [2] ghi nhận tỷ lệ thành 

công cao khi thực hiện giảm liều thuốc trong nghiên cứu về hiệu quả gây tê 

ĐRTKCT đường trên đòn dưới hướng dẫn siêu âm. Tuy nhiên, tổng liều 

bupivacaine mà tác giả sử dụng vẫn còn cao hơn so với nghiên cứu của chúng tôi. 

 

Bảng 4.4: So sánh tỷ lệ thành công theo thể tích và nồng độ thuốc tê 

      Nghiên cứu Thuốc tê Tỷ lệ thành công (%) 

Chúng tôi (nhóm B) 15 ml bupivacaine 0,375% 100 

Lê Vũ Linh [2] 15 ml bupivacaine 0,5% 100 

Alexandre Takeda [46] 20 ml bupivacaine 0,241% 90 

Wanida C. [48] 20 ml bupivacaine 0,5% 100 

Özgür O.[38] 20 ml bupivacaine 0,5% 96 

 

Alexandre Takeda [46] và cộng sự, ghi nhận: với 20 ml bupivacaine 0,241% 

(tương đương 48,2 mg bupivacaine) có thể đạt hiệu quả thành công 90% (ức chế 

vận động trên mức 2 theo MBS, không có cảm giác đau, lạnh và không cần tê tăng 

cường). Mặc dù tổng lượng bupivacaine ít hơn nghiên cứu của chúng tôi nhưng tác 

giả cần một thể tích nhiều hơn và tác giả chỉ đạt tỷ lệ thành công là 90%. Tác giả 

cũng ghi nhận tỷ lệ thành công cao khi nồng độ bupivacaine > 0.30%. Ghi nhận này 

của Alexandre Takeda cũng phù hợp với kết quả của nghiên cứu của chúng tôi.  
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Với 20 ml thuốc tê cũng được Wanida và cộng sự [48] báo cáo với tỷ lệ thành 

công 100% khi thực hiện tê ĐRTKCT đường dưới xương đòn dưới hướng dẫn của 

siêu âm. Tuy nhiên thể tích sử dụng vẫn còn cao hơn so với nghiên cứu của chúng 

tôi. 

Gupta P.K.[23] và cộng sự thực hiện gây tê ĐRTKCT đường trên xương đòn 

dưới siêu âm. Tác giả ghi nhận phải tăng thể tích thuốc tê nếu muốn giảm nồng độ 

hoặc độ mạnh của thuốc tê để đạt tỷ lệ thành công cao. Tác giả ghi nhận thể tích và 

nồng độ bupivacaine tương ứng để đạt tỷ lệ thành công là: 

 15,7 ml cho bupivacaine 0,5% 

 23,6 ml cho bupivacaine 0,375%  

 31,4 ml cho bupivacaine 0.25%. 

So với nghiên cứu của chúng tôi thì Gupta dùng thể tích tương đối lớn (23,6 

ml bupivacaine 0,375%), điều này có thể giải thích là do tác giả tê đường trên 

xương đòn với cấu trúc giải phẫu thần kinh không rõ ràng (là các ngành từ 3 thân 

chung), vị trí không rõ ràng so với cấu trúc giải phẫu thần kinh tại vị trí dưới xương 

đòn (3 bó nằm riêng biệt, quanh động mạch nách). Chính vì vậy, tê ĐRTKCT tại vị 

trí dưới xương đòn thuận lợi hơn do nhìn rõ ràng cấu trúc các bó thần kinh cũng như 

sự lan thuốc tê xung quanh các bó thần kinh khi bơm vào. 

Với Özgür O. và cộng sự [38] đã thực hiện nghiên cứu với 20 ml bupivacaine 

0,5% để tê ĐRTKCT đường dưới xương đòn. Tác giả sử dụng thể tích cũng như 

nồng độ thuốc đều lớn hơn so với nghiên cứu của chúng tôi có thể do tác giả sử 

dụng máy kích thích để hỗ trợ trong tê. Việc chọn lựa nồng độ thuốc, tác giả có giải 

thích là do những nghiên cứu trước, với nồng độ bupivacaine < 0,25% thì tăng tỷ lệ 

thất bại và để đạt tỷ lệ thành công cao thì nồng độ khuyến cáo là 0,5%.  

Việc sử dụng siêu âm để hỗ trợ trong tê ĐRTKCT rất quan trọng giúp cải 

thiện tỷ lệ thành công. Dưới hình ảnh siêu âm, chúng ta thấy rõ cấu trúc thần kinh 

và chúng ta có thể quan sát sự lan tỏa của thuốc trong quá trình bơm thuốc, nên việc 

giảm thể tích và nồng độ thuốc tê cần thiết cân nhắc. 
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4.3. Đặc điểm liên quan đến gây tê 

4.3.1. Thời gian tiềm phục cảm giác  

Chúng tôi định nghĩa thời gian tiềm phục cảm giác là thời gian tính từ ngay 

sau rút kim tê ra khỏi da đến lúc bệnh nhân mất cảm giác mức 2 trở lên theo phân 

độ của Vester- Andersen của toàn bộ vùng da mà các dây thần kinh chi phối. 

Nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận thời gian tiềm phục cảm giác nhóm L 

nhanh hơn nhóm B trung bình 5,1 phút với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p<0,001). 

Đặc tính của bupivacaine là cho thời gian tiềm phục cảm giác tương đối lâu, 

nhiều tác giả đã thực hiện nghiên cứu để đánh giá cũng như so sánh giữa nhóm chỉ 

sử dụng bupivacaine đơn thuần và nhóm còn lại là sự phối hợp giữa bupivacaine và 

thuốc khác.  

Bảng 4.5: So sánh thời gian tiềm phục cảm giác 

     Nghiên cứu Nhóm B (phút) Nhóm L (phút) p 

Chúng tôi 22,2 ± 2,1 17,1 ± 3,2 < 0,001 

Pongraweewan O.   2,0 ± 0,29 2,1 ± 3 0,852 

Özgür O.[38] 9,70 ± 1,86 4,00 ± 1,31 < 0,001 

Amany S.A [14] 19,4 ± 2,8   

Sia và cộng sự [45]  15 ± 6  

Huỳnh Tuấn Hải [1]  24,3 ± 2,8  

Nhóm B: thực hiện tê ĐRTKCT với bupivacaine 

Nhóm L: thực hiện tê với hỗn hợp bupivacaine và lidocaine 
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Năm 2012, Amany S.A và cộng sự [14] thực hiện tê ĐRTKCT đường dưới 

xương đòn dưới hướng dẫn siêu âm. Trong khi so sánh giữa nhóm B (30 ml 

bupivacaine 0,33%) và nhóm phối hợp bupivacaine với dexmedetomidin, tác giả đã 

ghi nhận thời gian tiềm phục cảm giác của nhóm B là 19,4 ± 2,8 phút, ngắn hơn 

nghiên cứu của chúng tôi.  Có thể do tác giả sử dụng thể tích (30 ml) và liều (99 mg 

bupivacaine) tương đối lớn hơn so với nhóm B trong nghiên cứu của chúng tôi .  

Có tác giả cho rằng lidocaine cho thời gian tiềm phục cảm giác nhanh trong 

khi đó bupivacaine lại cho thời gian tác dụng kéo dài. Chính vì vậy, nhiều bác sĩ 

lâm sàng có xu hướng kết hợp 2 đặc tính tính để đạt được thời gian tiềm phục nhanh 

và hiệu quả giảm đau kéo dài sau mổ. Điều này được Özgür O. và cộng sự [38] 

chứng minh thông qua nghiên cứu khi tác giả thực hiện tê ĐRTKCT đường dưới 

xương đòn và so sánh giữa nhóm L (10 ml bupivacaine 0,5% với 10 ml lidocaine 

2%) và nhóm B (20 ml bupivacaine 0,5%). Tác giả ghi nhận thời gian tiềm phục 

cảm giác ở nhóm B là 9,7±1,86 phút dài hơn nhóm L trung bình 5,7 phút và sự khác 

biệt này có ý nghĩa thống kê (p< 0,001). Kết quả thời gian tiềm phục của Özgür  

ngắn hơn so với nghiên cứu của chúng tôi do tác giả định nghĩa thời gian tiềm phục 

là thời gian từ lúc rút kim tê đến khi bắt đầu mất cảm giác của 1 trong 4 dây thần 

kinh chi phối vùng cẳng tay (quay, trụ, giữa và cơ bì), tác giả không quan tâm đến 

thần kinh bì cánh tay trong (xuất phát từ bó giữa). Trong khi đó, chúng tôi định 

nghĩa thời gian tiềm phục cảm giác là thời gian khi mất cảm giác tất cả các dây thần 

kinh chi phối cảm giác vùng cẳng tay (trụ, giữa, quay, cơ bì và bì cẳng tay trong). 

Tuy nhiên, khi so sánh về thời gian tiềm phục cảm giác giữa 2 nhóm thì tác giả có 

kết quả tương tự với chúng tôi là nhóm B lâu hơn nhóm L 5,7 phút (chúng tôi tìm 

thấy là 5,1 phút) và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p< 0,001.  

Trong nghiên cứu của Sia và cộng sự [45], tác giả sử dụng hỗn hợp 20 ml 

bupivacaine 0,5% và 20 ml lidocaine 2% để tê ĐRTKCT ngã nách và ghi nhận thời 

gian tiềm phục cảm giác trung bình là 15 ± 6 phút ngắn hơn so với nhóm L của 
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chúng tôi. Tuy nhiên, tác giả phải dùng lượng thuốc tê tương đối cao (40 ml) và chỉ 

đạt tỷ lệ thành công là 91%.   

Năm 2006, Huỳnh Tuấn Hải và cộng sự [1] ghi nhận thời gian tiềm phục cảm 

giác là 24,3 ± 2,8 phút khi sử dụng 10 ml bupivacaine 0,5% và 10 ml lidocaine 2% 

để tê ĐRTKCT ngã nách. Kết quả của tác giả kéo dài hơn so với nhóm L và nhóm 

B của chúng tôi, có thể do tác giả tê ĐRTKCT dựa vào mốc giải phẫu. Cũng chính 

vì vậy mà tỷ lệ thành công của tác giả chỉ 75,2%. Điều này khẳng định vai trò của 

siêu âm trong việc định vị cấu trúc thần kinh trong tê ĐRTKCT.  

Khác với kết quả nghiên cứu của Özgür O. và của chúng tôi, tác giả 

Pongraweewan O. và cộng sự [40] thực hiện nghiên cứu so sánh thời gian tiềm phục 

cảm giác giữa nhóm L (10 ml lidocaine 2% và 10 ml bupivacaine 0,5%) và nhóm B 

(20 ml bupivacaine 0,5%). Tác giả ghi nhận thời gian tiềm phục cảm giác ở nhóm 

B: 2 ± 0,29 phút và nhóm L:2,1 ± 3 phút và không ghi nhận có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p= 0,852). Thời gian tiềm phục cảm giác của tác giả rất khác biệt so 

với chúng tôi vì tác giả định nghĩa thời gian tiềm phục cảm giác là thời gian tính từ 

lúc bơm thuốc tê đến khi có “giảm” cảm giác ở 1 trong 4 dây thần kinh tương 

đương với thời gian. Thêm vào đó, đối tượng nghiên cứu của tác giả là bệnh nhân 

suy thận (ASA III), có chỉ định làm thông nối động tĩnh mạch. Chính vì vậy, chúng 

tôi đã thực hiện phân tích đơn biến và đa biến với mô hình Cox về các yếu tố ảnh 

hưởng đến thời gian tiềm phục cảm giác như tuổi, giới tính, BMI, ASA, loại phẫu 

thuật, thời gian thực hiện tê.  

Kết quả cho thấy khi phân tích đơn biến thì có yếu tố nhóm và thời gian tê có 

tác động đến thời gian tiềm phục cảm giác (Bảng 3.10). Tuy nhiên khi đưa vào phân 

tích đa biến thì chỉ có yếu tố nhóm là có ảnh hưởng đến thời gian tiềm phục cảm 

giác, cụ thể là nhóm B có tỷ số nguy cơ kéo dài thời gian tiềm phục cảm giác so với 

nhóm L gấp 5,49 lần, khoảng tin cậy 95% (2,45-12,33) với p<0,001. Các yếu tố còn 

lại không ảnh hưởng đến thời gian tiềm phục cảm giác với p>0,05.  
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4.3.2. Thời gian tiềm phục vận động 

Thời gian tiềm phục vận động là thời gian tính từ ngay sau sau rút kim tê ra 

khỏi da đến lúc bệnh nhân mất vận động đạt mức 2 theo Modified Bromage scale 

(phút). Chúng tôi ghi nhận thời gian tiềm phục vận động trung bình của nhóm L 

nhanh hơn nhóm B (trung bình 5,5 phút) và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê 

(p<0,001). 

Tác giả Mohamed M.A.[33] sử dụng 25 ml bupivacaine 0,5% tê ĐRTKCT 

dưới hướng dẫn siêu âm và ghi nhận thời gian tiềm phục vận động 17,4 ± 1,2 phút, 

tương đương với kết quả của chúng tôi trong nhóm B 17,9 ± 2,7 phút. 

Khi phối hợp bupivacaine với lidocaine, các bác sĩ lâm sàng mong muốn sẽ có 

thời gian tiềm phục vận động nhanh hơn. Tuy nhiên, tác giả Pongraweewan O. ghi 

nhận thời gian tiềm phục vận động của nhóm L (7,7 ± 5,64 phút) dài hơn nhóm B 

(6,4 ± 3,3 phút) và tác giả ghi nhận không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p=0,192). Có sự khác biệt này là do tác giả định nghĩa thời gian tiềm phục vận 

động là thời gian tính từ ngay khi rút kim đến khi giảm vận động một phần của 1 

trong 4 dây thần kinh chi phối vận động. Chính vì vậy, thời gian tiềm phục của tác 

giả mới ngắn hơn so với từng nhóm trong nghiên cứu của chúng tôi. 

4.3.3. Thời gian giảm đau sau tê  

Thời gian giảm đau sau tê là thời gian từ khi mất cảm giác (đạt mức 2 trở lên 

theo phân độ Vester Andersen) đến khi có cảm giác đau tại vùng mổ (VAS 3-4). 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi, thời gian giảm đau trung bình sau tê của 

nhóm B là 337 phút ngắn hơn nhóm L là 368,9 phút. 

So sánh với những nghiên cứu khác (Bảng 4.6), chúng tôi ghi nhận: 

Tác giả Amany S.A và cộng sự sử dụng 30 ml bupivacaine 0,33% để thực hiện 

tê ĐRTKCT đường dưới xương đòn dưới hướng dẫn siêu âm và ghi nhận thời gian 

giảm đau 233 phút. Kết quả của tác giả ngắn hơn so với nhóm B của chúng tôi mặc 

dù sử dụng thể tích và nồng độ thuốc cao hơn.
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Bảng 4.6: So sánh thời gian giảm đau với những nghiên cứu khác 

Nghiên cứu Nhóm B (phút) Nhóm L (phút) p 

Chúng tôi 337,9 ± 59,8 368,9 ± 64 0,028 

Pongraweewan O.   673,8 ± 424,2 808,8 ± 436,2 >0,05 

Özgür O. [38] 264 ± 72,6 366 ± 132,6 >0,05 

Lê Vũ Linh [2] 616,4 ± 73   

Amany S.A 233   

Mohamed M.A.[33] 708 ± 54   

Wanida C. [48]  342± 210  

Emmanuel D. [19]  420 ± 180  

Nhóm B: thực hiện tê ĐRTKCT với bupivacaine 

Nhóm L: thực hiện tê với hỗn hợp bupivacaine và lidocaine 

Mohamed M.A. và cộng sự [33] sử dụng 25 ml bupivacaine 0,5% và ghi nhận 

thời gian giảm đau 708 ± 54 phút cao hơn cả 2 nhóm trong nghiên cứu của chúng 

tôi. Kết quả này cho thấy sử dụng bupivacaine đơn thuần để tê ĐRTKCT cũng đạt 

đủ hiệu quả giảm đau trong và sau mổ. Tuy nhiên thể tích và nồng độ thuốc tê 

tương đối cao, tăng nguy cơ có những tai biến, biến chứng mặc dù trong nghiên cứu 

tác giả không ghi nhận.  

Tương tự, tác giả Lê Vũ Linh [2] ghi nhận thời gian giảm đau khi thực hiện  

gây tê ĐRTKCT đường trên đòn dưới hướng dẫn siêu âm với 15ml bupivacaine 

0,5% dài hơn so với nghiên cứu của chúng tôi. Điều này cũng dễ giải thích vì tổng 

lượng bupivacaine mà tác giả sử dụng nhiều hơn chúng tôi nên tiềm ẩn nguy cơ ngộ 

độc thuốc cũng như tăng nguy cơ có những tai biến, biến chứng mặc dù trong 

nghiên cứu tác giả không ghi nhận. 



66 

 

Thời gian giảm đau phụ thuộc vào nhiều yếu tố và việc phối hợp bupivacaine 

với lidocaine được nhiều tác giả thực hiện. Wanida C. [48] khi sử dụng hỗn hợp 

5ml bupivacaine 0,5% và 15ml lidocaine 2% và ghi nhận thời gian giảm đau sau tê 

là 342± 210 phút, kết quả này ngắn hơn so với nghiên cứu trong nhóm L của chúng 

tôi. Có thể do thể tích và nồng độ thuốc mà tác giả sử dụng ít hơn của chúng tôi. 

Emmanuel D. [19] sử dụng hỗn hợp bupivacaine 0,125% và lidocaine 1,5% 

với liều 0,5ml/kg, tác giả ghi nhận thời gian giảm đau 420 ± 180 phút. Kết quả này 

dài hơn so với nhóm L của chúng tôi mặc dù nồng độ bupivacaine nhỏ hơn. 

Tuy nhiên để so sánh và tìm sự khác biệt, cả 2 nghiên cứu của tác giả 

Pongraweewan O. [40] và Özgür O.[38] đều không thấy sự khác biệt về thời gian 

giảm đau khi so sánh giữa nhóm B và nhóm L với p >0,05. Khác với nghiên cứu 

của chúng tôi, thời gian giảm đau của nhóm B ngắn hơn nhóm L (trung bình 30 

phút) và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p=0,028. 

Chúng tôi thực hiện phân tích sống còn về xác suất xuất hiện đau trở lại tại 

vùng mổ theo thời gian với biểu đồ đường cong Kaplan-Meier cho thấy đường cong 

xác suất của nhóm L kéo dài hơn so với đường cong nhóm B. Với kiểm định log-

rank về thời điểm người bệnh bắt đầu đau lại cho thấy hai đường cong của hai nhóm 

khác biệt có ý nghĩa thống kê với p= 0,025 (Biểu đồ 3.1).  Điều này chứng tỏ bệnh 

nhân trong nhóm B đau lại sớm hơn, do đó thời gian giảm đau cũng ngắn hơn so với 

bệnh nhân trong nhóm L. 

Phân tích đơn biến và đa biến với mô hình Cox về các yếu tố có thể ảnh hưởng 

đến thời gian giảm đau sau tê như: nhóm, tuổi, thời gian mổ, giới tính, loại phẫu 

thuật, BMI. Kết quả cho thấy chỉ có yếu tố nhóm có tác động tới thời gian giảm đau 

sau tê. Cụ thể là bệnh nhân ở nhóm B có nguy cơ bị đau lại sớm hơn nhóm L 1,74 

lần, khoảng tinh cậy 95% (1,08-2,80) với p = 0,023. Các yếu tố còn lại không ảnh 

hưởng với p>0,05 (Bảng 3.7). 
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4.3.4. Thời gian hồi phục cảm giác: 

Thời gian hồi phục cảm giác là thời gian từ khi bệnh nhân đạt mức phong bế 

cảm giác 2 theo phân độ Vester Andersen đến khi bệnh nhân có lại cảm giác (tương 

đương VAS= 2). Chúng tôi ghi nhận thời gian hồi phục cảm giác ở nhóm B (275,7 

± 49 phút) nhanh hơn nhóm L (trung bình 21,1 phút) và sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê với p= 0,041. 

Phân tích sống còn về xác suất hồi phục cảm giác theo thời gian với biểu đồ 

đường cong Kaplan-Meier cho thấy rằng đường cong xác suất của nhóm L không 

kéo dài hơn so với đường cong nhóm B. Với kiểm định log-rank về thời điểm người 

bệnh bắt đầu hồi phục cảm giác cho thấy hai đường cong của hai nhóm không có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê với p= 0,189 (Biểu đồ 3.3).  Điều này chứng tỏ bệnh 

nhân trong nhóm B và nhóm L có xác suất hồi phục cảm giác tương đương nhau. 

Trong nghiên cứu của Amany S.A và cộng sự [14], tác giả ghi nhận thời gian 

hồi phục cảm giác khi sử dụng 30ml bupivacaine 0,33% là 122,7 ± 15,2. Kết quả 

của tác giả ngắn hơn so với nhóm B của chúng tôi mặc dù sử dụng thể tích và nồng 

độ thuốc cao hơn. 

Ahmed A và cộng sự [12] ghi nhận thời gian hồi phục cảm giác khi sử dụng 

25ml bupivacaine 0,5% là 235 ± 37,9 phút. Kết quả của tác giả ngắn hơn so với 

nhóm B của chúng tôi mặc dù sử dụng thể tích và nồng độ thuốc cao hơn.   

4.3.5. Thời gian hồi phục vận động 

Thời gian hồi phục vận động là khoảng thời gian tính từ lúc bệnh nhân liệt vận 

động đạt mức 2 theo Modified Bromage scale đến khi phục hồi vận động bình 

thường (phút). 

Nghiên cứu của chúng tôi có thời gian hồi phục vận động trung bình ở nhóm B 

là  618,3 ± 90,5 phút và ở nhóm L là 650,7 ± 75,9 phút. Mặc dù thời gian hồi phục 

vận động ở nhóm B ngắn hơn nhóm L (trung bình 32,4 phút), tuy nhiên chúng tôi 

không tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống với p= 0,304. 
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Tác giả Pongraweewan O. [40] ghi nhận thời gian hồi phục vận động trung 

bình ở nhóm B và L lần lược là 574 ± 340 phút và 690 ± 369 phút. Và có vẻ thời 

gian hồi phục vận động trung bình ở nhóm B nhanh hơn so với nhóm L, tuy nhiên 

tác giả không ghi nhận có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p=0,125. Kết quả 

này cũng tương đồng với nghiên cứu của chúng tôi. 

4.4. Tai biến- biến chứng và tác dụng không mong muốn 

Phần lớn nghiên cứu thực hiện tê ĐRTKCT đường dưới xương đòn dưới 

hướng dẫn của siêu âm ghi nhận những tai biến biến chứng nếu có như: chạm mạch, 

chạm thần kinh gây cảm giác dị cảm, ngộ độc thần kinh do bơm thuốc tê vào mạch 

máu mà không biết và những tác dụng bất lợi (nôn và buồn nôn, ngứa, cảm giác 

chóng mặt, rối loạn tri giác). Tuy nhiên trong nghiên cứu của chúng tôi không ghi 

nhận bất kỳ tai biến biến chứng hoặc tác dụng bất lợi của cả 2 nhóm. 

Trong nghiên cứu của Amany S.A và cộng sự [14], tác giả không ghi nhận các 

tai biến biến chứng trong lúc tê và sau tê, tuy nhiên tác giả ghi nhận nhiều tác dụng 

bất lợi như: nôn và buồn nôn (23%), ngứa (6,7%), cảm giác chóng mặt (13%) và rối 

loạn tri giác (13%). Những tác dụng bất lợi này xuất hiện với tỷ lệ tương đối cao có 

thể do tác giả sử dụng thể tích thuốc tê cũng như nồng độ cao hơn (30ml 

bupivacaine 0,33%) so với nhóm B và nhóm L của chúng tôi. 

Mặc dù tác giả Mojgan V. và cộng sự [34] không ghi nhận tai biến biến chứng 

trong và ngay sau tê, tuy nhiên tác giả ghi nhận 13% bệnh nhân có cảm giác dị cảm 

sau tê (thời gian theo dõi 3 tháng sau mổ). Trong nghiên cứu của chúng tôi không 

ghi nhận cảm giác dị cảm trong và sau tê, tuy nhiên do chúng tôi chỉ theo dõi bệnh 

nhân đến 12 sau mổ nên có thể chúng tôi chưa phát hiện.  

Trong nghiên cứu của Koscielniak-Nielsen Z.J. và cộng sự [30] ghi nhận 1 

trường hợp (2%) chạm mạch, 8 trường hợp đau và dị cảm do chạm thần kinh (13%), 

tuy nhiên tác giả không ghi nhận ngộ độc thuốc.  

Đau và cảm giác dị cảm trong lúc tê được nhiều tác giả ghi nhận trong quá 

trình tê ĐRTKCT đường dưới xương đòn dưới hướng dẫn siêu âm. Ootaki và cộng 
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sự [37] ghi nhận 5%, Sandhu và cộng sự [42] báo cáo 3% và Sauter [43] ghi nhận 

20%.  

Các tai biến biến chứng và các triệu chứng bất lợi thường liên quan đến kỹ 

thuật tê và kinh nghiệm của người thực hiện. Trong nghiên cứu của chúng tôi, 

người nghiên cứu cũng là người thực hiện có kinh nghiệm về gây tê vùng dưới 

hướng dẫn của siêu âm trên 5 năm. Nên có thể tránh được những tai biến biến 

chứng liên quan đến kỹ thuật. 

4.5. Ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu 

4.5.1. Ưu điểm của nghiên cứu 

Nghiên cứu của chúng tôi được thiết kế để đánh giá hiệu quả tê ĐRTKCT 

đường dưới xương đòn với bupivacaine liều thấp với phương pháp nghiên cứu là 

thử nghiệm can thiệp đối chứng ngẫu nhiên và mù (người quan sát, theo dõi) nên có 

tính khách quan và có giá trị. 

Là một trong số ít những nghiên cứu thực hiện giảm liều và nồng độ thuốc 

trong tê ĐRTKCT đường dưới xương đòn cho các phẫu thuật gãy xương cẳng tay. 

Bệnh nhân được đánh giá thời gian tiềm phục và hồi phục (cảm giác, vận 

động), thời gian giảm đau, hiệu quả gây tê bằng thang đo chuẩn (VA, MBS, VAS). 

Bệnh nhân được theo dõi và điều trị đau sau mổ theo phác đồ chuẩn của bệnh 

viện giúp tránh được các tác dụng bất lợi liên quan đến đau. Tai biến biến chứng 

trong và sau tê được đánh giá và theo dõi sát sau mổ. Điều này khẳng định y đức 

trong nghiên cứu được đảm bảo trong quá trình bệnh nhân tham gia. 

Nghiên cứu của chúng tôi chứng minh được việc dùng 15ml bupivacaine 

0,325% để tê ĐRTKCT đường dưới xương đòn dưới hướng dẫn của siêu âm cho tỷ 

lệ thành công, hiệu quả giảm đau sau mổ và tính an toàn cao. 
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4.5.2. Hạn chế của nghiên cứu 

Thời gian theo dõi trong nghiên cứu của chúng tôi chưa đủ dài để có thể phát 

hiện và so sánh những tai biến biến chứng muộn liên quan đến kỹ thuật tê cũng như 

thuốc tê (thể tích, liều thuốc). 

Sau mổ, bệnh nhân được làm nẹp cố định vùng cẳng tay theo yêu cầu của phẫu 

thuật viên. Do đó đánh giá mức tê theo VA, hồi phục vận động theo MBS và mức 

đau theo thang điểm VAS tương đối khó khăn chủ yếu là hỏi và quan sát bệnh nhân. 

Chính vì vậy cần thiết có một nghiên cứu với những thang điểm chính xác hơn để 

đánh giá hiệu quả giảm đau sau mổ. 

4.6. Tính mới và ứng dụng của đề tài: 

Nghiên cứu chứng minh được việc sử dụng đơn thuần bupivacaine với liều và 

thể tích thấp vẫn cho hiệu quả giảm đau sau tê tốt, tỷ lệ thành công cao, tính an toàn 

cao, không xẩy ra tai biến, biến chứng với mức hài lòng cao ở bệnh nhân.  

Kết quả nghiên cứu là cơ sở giúp các bác sĩ tham khảo trong việc đưa ra chỉ 

định về thuốc tê, liều và thể tích thuốc tê cho bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật vùng 

cẳng tay với kỹ thuật tê ĐRTKCT đường dưới xương đòn dưới hướng dẫn của siêu 

âm. 

Gây tê ĐRTKCT đường dưới xương đòn dưới siêu âm là kỹ thuật đơn giản, dễ 

thực hiện, an toàn và ít có tai biến dù với bupivacaine đơn thuần hoặc với hỗn hợp  

bupivacaine và lidocaine, góp phần vào giảm đau hiệu quả trong và sau mổ cho các 

phẫu thuật từ vùng khuỷu đến bàn tay.  

Tuy nhiên, khi dùng hỗn hợp bupivacaine và lidocaine để tận dụng hiệu quả 

tiềm phục cảm giác nhanh của lidocaine và thời gian tác dụng kéo dài của 

bupivacaine thì phải sử dụng thể tích lớn, tăng nguy cơ ngộ độc và các tai biến, biến 

chứng thuốc tê.  

Nếu sử dụng bupivacaine đơn thuần với một thể tích ít hơn, nồng độ thuốc ít 

hơn vẫn cho hiệu quả giảm đau tương tự và giảm các nguy cơ ngộ độc thuốc thì 
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việc sử dụng bupivacaine liều thấp trong gây tê ĐRTKCT đường dưới xương đòn 

dưới siêu âm nên được ưu tiên. 

4.7. Đạo đức trong nghiên cứu: 

Đề cương nghiên cứu đã được trình qua hội đồng y đức Đại học Y Dược 

Thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng khoa học Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Người tham gia nghiên cứu: Bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân được giải 

thích rõ ràng về nghiên cứu, được đọc phiếu thông tin cho bệnh nhân tham gia 

nghiên cứu và đồng ý ký vào giấy chấp thuận tham gia nghiên cứu. Các thông tin bí 

mật, riêng tư của người tham gia nghiên cứu sẽ được bảo mật. Bệnh nhân từ chối 

không tham gia nghiên cứu hoặc rút khỏi nghiên cứu không bị phân biệt đối xử. 
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4.8.  

KẾT LUẬN 

Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 5.2020, chúng tôi thực hiện gây tê đám 

rối thần kinh cánh tay đường dưới xương đòn dưới hướng dẫn siêu âm cho 80 bệnh 

nhân (40 bệnh nhân cho mỗi nhóm), chúng tôi ghi nhận thực hiện gây tê ở nhóm 

can thiệp (15ml bupivacaine 0,375%) cho tỷ lệ tê thành công cao, hiệu quả giảm 

đau sau tê tương đương với nhóm chứng (15ml bupivacaine 0,5% và 15ml lidocaine 

2%) và không ghi nhận các tai biến biến chứng. Cụ thể như sau: 

1. Hiệu quả của nhóm can thiệp: 

 Tỷ lệ thành công là 100% với chất lượng vô cảm tốt đạt 100% trong đó 

72,5% bệnh nhân hoàn toàn không có cảm giác tại thời điểm rạch da tương 

đương với kết quả của nhóm chứng. 

2. Đặc tính gây tê 

 Thời gian tiềm phục cảm giác và vận động trung bình của nhóm can thiệp 

lần lượt là 22,2 (16 - 26) phút, 17,9 (10-22) phút lâu hơn so với nhóm 

chứng 17,1 (10- 22) phút, 12,4 (8-18) phút. Tuy nhiên vẫn đạt mức tê và 

hiệu quả giảm đau tốt cho phẫu thuật trước 30 phút. 

 Thời gian giảm đau sau mổ trung bình của nhóm can thiệp 337,9 (241-455) 

phút ngắn hơn 31 phút so với nhóm chứng.  

 Thời gian hồi phục cảm giác và vận động trung bình của nhóm can thiệp lần 

lượt là 275 (171-392) phút, 618 (445-807) phút nhanh hơn so với nhóm 

chứng 297 (193-390) phút, 650 (458-827) phút. Tuy nhiên không có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm. 

3. Không ghi nhận bất kỳ tai biến biến chứng, tác dụng không mong muốn 

liên quan đến thuốc cũng như kỹ thuật tê. 
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KIẾN NGHỊ 

 

Sử dụng bupivacaine 0,375% 15ml gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường 

dưới xương đòn dưới hướng dẫn siêu âm cho các phẫu thuật gãy xương cẳng tay 

cho tỷ lệ thành công, hiệu quả giảm đau và an toàn cao. Chúng tôi có các kiến nghị 

sau: 

 Không cần thiết phải phối hợp lidocaine 2% với bupivacaine. 

 Nên giảm liều và thể tích thuốc tê, cụ thể là sử dụng 15ml bupivacaine 

0,375%. 
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PHỤ LỤC 1 

BẢN THÔNG TIN DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

VÀ CHẤP THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU 

Tên nghiên cứu:  

HIỆU QUẢ GÂY TÊ ĐÁM RỐI CÁNH TAY ĐƯỜNG DƯỚI XƯƠNG ĐÒN 

VỚI BUPIVACAINE LIỀU THẤP TRONG PHẪU THUẬT CẲNG TAY 

Nghiên cứu viên: BS Nguyễn Trung Nhân 

Đơn vị chủ trì: Bộ môn Gây mê Hồi sức- Đại học Y Dược Tp HCM 

Đơn vị tài trợ: Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Tp HCM 

I. THÔNG TIN VỀ NGHIÊN CỨU 

Mục đích nghiên cứu 

Nhằm đánh giá hiệu quả giảm đau trong mổ và sau mổ của bupivacaine 

liều thấp trong gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường dưới xương đòn 

dưới hướng dẫn của siêu âm trong phẫu thuật gãy xương cẳng tay. 

Tiến hành nghiên cứu 

 Gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường dưới xương đòn dưới hướng 

dẫn của siêu âm cho 2 nhóm bệnh nhân: 

- Nhóm nghiên cứu: sử dụng 15 ml bupivacaine 0,375% 

- Nhóm chứng: sử dụng 30 ml gồm 15 ml bupivacaine 0,5% và 15 ml 

lidocaine 2% ( liều đang sử dụng theo phác đồ tại Bệnh viện CTCH) 

 Ghi nhận lại quá trình và kết quả để so sánh hiệu quả giảm đau và tính an 

toàn của 2 nhóm  

 Thời gian nghiên cứu: từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020 

 Đối tượng tham gia nghiên cứu:  

Các bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật gãy 1 hoặc 2 xương cẳng tay tại 

khoa Chi trên- Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. 

 Số người dự kiến tham gia: 80 bệnh nhân (40 bệnh nhân cho mỗi nhóm)  

 



 

 

 

Bản chất và mức độ tham gia của những người tham gia nghiên cứu  

 Ông/bà khi tham gia vào nghiên cứu sẽ được chọn ngẫu nhiên vào nhóm 

nghiên cứu hoặc nhóm chứng. 

 Được thực hiện hiện kỹ thuật tê đám rối thần kinh cánh tay đường dưới 

xương đòn dưới hướng dẫn của siêu âm để phẫu thuật 

Các nguy cơ và bất lợi 

- Hiện nay, để giảm đau trong mổ cho các can thiệp phẫu thuật gẫy 1 hoặc 2 

xương cẳng tay có nhiều kỹ thuật: 

1. Gây mê toàn thân: 

 Lợi ích: bệnh nhân ngủ trong suốt cuộc mổ 

 Bất lợi: phải sử dụng nhiều loại thuốc (thuốc mê tĩnh mạch, thuốc giảm 

đau nhóm á phiện, thuốc giản cơ) nên tăng những tác dụng không mong 

muốn từ các loại thuốc trên ( rối loạn huyết động, dị ứng..); khó kiểm 

soát đau; tai biến do đặt ống Nội khí quản…. 

2. Gây tê vùng ( tê đám rối cánh tay đường dưới xương đòn hoặc đường nách) 

 Lợi ích: hiệu quả giảm đau tốt, phát hiện được tê thất bại, tác dụng phụ 

có thể kiểm soát, không dùng nhiều loại thuốc đường tĩnh mạch. 

 Bất lợi: bệnh tỉnh táo (có thể lo sợ do nghe và biết mọi diễn biến cuộc 

mổ); có nguy cơ xẩy ra các tác dụng không mong muốn: chọc vào mạch 

máu, tụ máu dưới da, tràn máu tràn khí màng phổi, ngộ độc thuốc tê 

(nhưng có thể kiểm soát được) 

- Chính vì những lý do trên, chúng tôi chọn gây tê vùng để thực hiện nghiên cứu 

và chọn vị trí đường dưới xương đòn vì  kỹ thuật đơn giản hơn và hạn chế đau 

cho bệnh nhân vì tay gãy không cần phải di chuyển so với vị trí nách. 

- Thuốc dùng để gây tê vùng tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành 

phố Hồ Chí Minh: là hỗn hợp 30 ml gồm 15 ml bupivacaine 0,5% và 15 ml 

lidocaine 2%  



 

 

 Lợi ích: thời gian để có tác dụng giảm đau nhanh (tác dụng của lidocaine) và 

thời gian tác dụng giảm đau kéo dài (tác dụng của bupivacaine) 

 Bất lợi: tăng nguy cơ tác dụng không mong muốn do phối hợp 2 thuốc, thể 

tích thuốc lớn; thời gian ức chế vận động kéo dài gây khó chịu cho bệnh 

nhân trong giai đoạn hậu phẫu 

- Gây tê đám rối thần kinh cánh tay với 15 ml bupivacaine 0,375%: 

 Lợi ích: thể tích thuốc và nồng độ ít hơn nên giảm nguy cơ các tác dụng 

không mong muốn; thời gian ức chế vận động ngắn hơn.  

 Bất lợi: thời gian để có tác dụng giảm đau lâu hơn  

- Xử trí khi xẩy ra các tác dụng không mong muốn  

Khi thực hiện gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường dưới xương đòn có nguy 

cơ xẩy ra các tai biến: chọc vào mạch máu, tụ máu dưới da, tràn máu tràn khí 

màng phổi, ngộ độc thuốc tê. Tuy nhiên các nguy cơ này đã được phòng ngừa 

và có sẵn các phương tiện để xử trí (theo phác đồ của bệnh viện). Đặc biệt với 

sự hỗ trợ của máy siêu âm, các nguy cơ kể trên giảm đáng kể. 

- Lợi ích của người tham gia nghiên cứu: 

 Khi tham gia vào nghiên cứu, Ông/Bà đã đóng góp rất lớn trong việc tìm ra 

liều thuốc tối ưu để có hiệu quả giảm đau tốt trong mổ nhưng lại giảm thiểu 

các tác dụng không mong muốn và sử dụng bằng chứng này để áp dụng 

trong quá trình chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.  

- Chi phí trong quá trình tham gia nghiên cứu: 

 Ông bà không được chi trả tiền khi tham gia nghiên cứu. 

 Thuốc tê, các trang thiết bị sử dụng trong mổ dù Ông/ Bà có hay không tham 

gia  nghiên cứu, đã được tính trong gói phẫu thuật (theo quy định của bệnh 

viện). Chính vì vậy Ông/Bà không phải thanh toán thêm chi phí gì khác  

- Khi xẩy ra tai biến, biến chứng: 

 Các tai biến, biến chứng tuy hiếm nhưng vẫn có thể xẩy ra.  



 

 

 Khi xẩy ra tai biến, biến chứng, bệnh nhân (có tham gia nghiên cứu hay 

không tham gia) được xử trí và điều trị theo phát đồ của bệnh viện và chi trả 

các chi phí theo quy định của bệnh viện. 

 Không được bồi thường, bù đắp hoặc hổ trợ chi phí sinh hoạt, ăn ở 

Người liên hệ 

Nếu người tham gia có thắc mắc liên quan đến nghiên cứu, có thể liện lạc: 

Bác sĩ Nguyễn Trung Nhân, số điện thoại: 0938 999 621. 

Sự tự nguyện tham gia 

  Ông/Bà được quyền tự quyết định, không hề bị ép buộc tham gia 

 Ông/Bà có thể rút khỏi nghiên cứu bất kỳ thời điểm nào mà không bị ảnh 

hưởng đến việc điều trị, chăm sóc mà Ông/Bà đáng được hưởng. 

Tính bảo mật 

Tất cả các thông tin của Ông/Bà được bảo mật (mã hóa tên, thông tin được lưu 

trữ trong máy tính cá nhân có mật khẩu và tủ có khóa niêm phong),  chỉ có nhân 

viên y tế được sự cho phép của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình hoặc của bộ 

môn Gây mê Hồi sức Đại học Y Dược Tp HCM mới được quyền tiếp cận. 

II. CHẤP THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU 

Tôi đã đọc và hiểu thông tin trên đây,  đã có cơ hội xem xét và đặt câu hỏi về thông 

tin liên quan đến nội dung trong nghiên cứu này. Tôi đã nói chuyện trực tiếp với 

nghiên cứu viên và được trả lời thỏa đáng tất cả các câu hỏi. Tôi nhận một bản sao 

của Bản Thông tin cho đối tượng nghiên cứu và chấp thuận tham gia nghiên cứu 

này. Tôi tự nguyện đồng ý tham gia. 

Chữ ký của người tham gia: 

Họ tên:…………………………………….. Chữ ký:……………………………… 

Ngày …..tháng ……năm……. 

Chữ ký của Nghiên cứu viên/người lấy chấp thuận: 

Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận rằng bệnh nhân/người tình nguyện tham gia 

nghiên cứu ký bản chấp thuận đã đọc toàn bộ bản thông tin trên đây, các thông tin 



 

 

này đã được giải thích cặn kẽ cho Ông/Bà và Ông/Bà đã hiểu rõ bản chất, các nguy 

cơ và lợi ích của việc Ông/Bà tham gia vào nghiên cứu này. 

Họ tên:   Nguyễn Trung Nhân   Chữ ký:………………………………………. 

Ngày …..tháng ……năm…….



 

 

 

PHỤ LỤC 2 

PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU  

Đề tài: Hiệu quả gây tê đám rối cánh tay đường dưới xương đòn với 

bupivacaine liều thấp trong phẫu thuật cẳng tay 

 .....................................................................................................Họ và tên (viết 

tắt tên) ......................................................................................... Tuổi:……  

 Số nhập viện …………….   Ngày nhập viện: ……………… Ngày phẫu thuật: 

 Giới tính:  1. Nam  2. nữ 

 Chiều cao:………….. cân nặng:………….   ASA:  

 .....................................................................................................Chẩn đoán 

trước mổ:……………………………………………………………….. 

 .....................................................................................................Phương pháp 

PT: ……………………………………………………………………. 

 Bệnh lý kèm: 

1. Không   2. CHA  3. Tiểu đường 

4. Phổi   5. Khác:……………………………………………….. 

 Thời điểm tê:…………………. 

 Thời gian thực hiện tê (phút):…………………….. 

Đánh giá sau tê (thời điểm đạt mức 2) 

Mức độ phong bế cảm giác 2p 4p 6p 8p 10p 15p 20p 30p 

 TK bì cẳng tay ngoài 
        

 TK bì cẳng tay trong 
        

 Thần kinh quay 
        

 Thần kinh trụ 
        



 

 

 

 Tê tăng cường:  

o 1. Có: (kỹ thuật tê và thuốc tê)…………………………………………….. 

o 2. Không 

Theo dõi trong mổ 

 Thuốc dùng trong mổ 

1. Fentanyl:…………..mcg  3. Midazolam:……………….mg 

2. Propofol:…………..mg  4. Ketamine:………………..mg 

 Theo dõi trong mổ 

 HATT HATTr M SpO2 N.Thở EVS 

Trước tê       

Sau tê        5p       

10p       

30p       

Rạch da       

10p       

20p       

30p       

40p       

50p       

60p       

 Thần kinh giữa 
        

 Toàn bộ thần kinh 
        

Mức độ phong bế vận động         



 

 

90p       

Kết thúc mổ       

 

 Mức độ hài lòng của phẫu thuật viên: 

1. Rất hài lòng  2. Hài lòng  3. Không hài lòng 

 Thời điểm kết thúc mổ:……………………  Thời gian phẫu thuật: ……….. 

Theo dõi sau mổ 

 HATT HATTr M SpO2 N.Thở VAS BMS 

30 phút         

60 phút         

2 giờ         

3 giờ        

4 giờ         

5 giờ        

6 giờ        

8 giờ         

10 giờ        

12 giờ         

 Thời điểm bệnh nhân ghi nhân đau vết mổ nhẹ (VAS=3-4): …………….  

 Thời điểm bệnh nhân có thể gập cổ tay (BMS 2):…………………………… 

 Thời điểm bệnh nhân có thể gập khuỷu tay (BMS 1):…………………………… 

 Lượng morphin sử dụng trong 12 giờ sau mổ:……………………….. 

 Tai biến, tác dụng phụ: 



 

 

 1.Tràn khí màng phổi  2. Tổn thương mạch máu 

 3. Ngộ độc thuốc tê   4. Tổn thương thần kinh 

 5. Dị ứng thuốc tê   6. Khác:………………….. 

Ghi chú: 

 Cách đánh giá EVS 

Độ Biểu hiện lâm sàng 

0 Không có cảm giác gì 

1 Có cảm giác đụng chạm,  không cần dùng thuốc giảm đau  

2 Có cảm giác đau, cần cho thuốc giảm đau  

3 Có cảm giác đau dữ dội, không giảm sau khi cho thuốc giảm đau 

 Cách đánh giá VAS  

Thang điểm Biểu hiện lâm sàng 

0 Không đau 

2 Đau ít (không cần thuốc giảm đau) 

4 Đau nhẹ (có thể cần thuốc giảm đau) 

5-6 Đau vừa (cần thiết cho thuốc giảm đau) 

7-8 Đau nhiều (không chịu nổi, phải cho thuốc giảm đau) 

9-10 Đau không chịu được 

 

 Đánh giá mức độ phong bế cảm giác 

 

 

 

 

 

 

Mức Biểu hiện lâm sàng 

0 BN có cảm giác như bên không tê 

1 BN có cảm giác giảm hơn so với bên không tê 

2 BN mất cảm giác hoàn toàn 



 

 

 

 Thần kinh chi phối cảm giác 

 

 
 Đánh giá mức độ phong bế vận động (BMS) 

 

Mức độ Biểu hiện lâm sàng 

0 Vận động bình thường  

1 Gấp khuỷu được (yếu hơn so với bên lành) 

2 Không gấp được khuỷu, gấp được cổ tay 

3 Liệt hoàn toàn 



 

 

 

PHỤ LỤC 3 

DANH SÁCH BỆNH NHÂN TRONG NGHIÊN CỨU 

STT HỌ VÀ TÊN 
NĂM 

SINH 

GIỚI 

TÍNH 

SỐ 

NHẬP 

VIỆN 

NGÀY 

PHẪU 

THUẬT 

1 LÊ MINH H. 1980 NAM 19/ 43224 6/1/2020 

2 ÚY THANH H. 1979 NAM 20/ 00350 8/1/2020 

3 LÂM VĂN TH. 1995 NAM 20/ 00369 6/1/2020 

4 HUỲNH THỊ M. 1953 NỮ 20/ 00379 8/1/2020 

5 NGUYỄN THỊ HỒNG T. 1986 NỮ 20/ 00392 6/1/2020 

6 NGUYỄN HỮU H. 1966 NAM 20/ 00407 6/1/2020 

7 LÊ THANH H. 1972 NAM 20/ 00416 8/1/2020 

8 TRẦN TRƯƠNG PHƯƠNG T. 1982 NỮ 20/ 01253 13/1/2020 

9 NGUYỄN THỊ A. 1975 NỮ 20/ 01822 21/1/2020 

10 NGÔ VĂN U. 1983 NAM 20/ 02082 21/1/2020 

11 NGUYỄN THỊ T. 1969 NỮ 20/ 02833 2/2/2020 

12 HUỲNH THỊ TUYẾT NH. 1988 NỮ 20/ 03020 4/2/2020 

13 TRẦN THỊ D. 1957 NỮ 20/ 03023 4/2/2020 

14 NGUYỄN THỊ HỒNG V. 1982 NỮ 20/ 03138 52/2020 

15 TRẦN TRUNG T. 1981 NAM 20/ 03143 5/2/2020 

16 TRẦM THỊ DIỆU H. 1967 NỮ 20/ 03147 5/2/2020 

17 TRẦN NGỌC L. 1988 NAM 20/ 03218 5/2/2020 

18 TRẦN VĂN T. 1988 NAM 20/ 03225 4/2/2020 

19 NGUYỄN THỊ QUỲNH N. 2001 NỮ 20/ 03431 7/2/2020 

20 ĐINH THỊ TUYẾT N. 2001 NỮ 20/ 03490 7/2/2020 

21 NGUYỄN CHÍ H. 1999 NAM 20/ 03864 13/2/2020 

22 TRỊNH THỊ T. 1964 NỮ 20/ 04043 13/2/2020 

23 HỒ DUY PH. 1986 NAM 20/ 04185 14/2/2020 

24 NGUYỄN VĂN T. 1984 NAM 20/ 04227 14/2/2020 

25 ĐẶNG ĐÌNH L. 1977 NAM 20/ 04296 14/2/2020 

26 TRẦN QUANG NH. 1979 NAM 20/ 04350 17/2/2020 

27 LÊ HUY T. 1991 NAM 20/ 04456 17/2/2020 

28 NGUYỄN THỊ MINH TH. 1981 NỮ 20/ 04510 17/2/2020 

29 VŨ THỊ PH. 1949 NỮ 20/ 04578 24/2/2020 

30 HUYNH THANH T. 2000 NAM 20/ 04962 20/2/2020 



 

 

31 ĐẶNG THANH KH. 2001 NAM 20/ 05262 24/2/2020 

32 HUỲNH THỊ NGỌC PH. 1997 NỮ 20/ 05403 25/2/2020 

33 LÊ MINH T. 1993 NAM 20/ 05501 25/2/2020 

34 NGUYỄN THỊ VĨNH T. 1991 NỮ 20/ 05618 29/2/2020 

35 ĐẶNG XUÂN N. 1999 NAM 20/ 05778 28/2/2020 

36 BÙI BÍCH N. 1968 NỮ 20/ 05782 28/2/2020 

37 HUỲNH MINH K. 1984 NAM 20/ 05785 28/2/2020 

38 PHẠM KIM L. 1961 NỮ 20/ 05793 28/2/2020 

39 THẠCH HOÀNG PH. 1979 NAM 20/ 05969 29/2/2020 

40 NGUYỄN THỊ THU T. 1996 NỮ 20/ 06002 1/3/2020 

41 NGUYỄN THỊ KIỀU T. 1985 NỮ 20/ 06126 29/2/2020 

42 NGÔ THỊ TR. 1957 NỮ 20/ 06232 2/3/2020 

43 TRẦN THỊ TỐ N. 1963 NỮ 20/ 09243 1/4/2020 

44 TRẦN THỊ HOÀNG N. 1994 NỮ 20/ 09269 1/4/2020 

45 NGUYỄN HỮU Đ. 1990 NAM 20/ 09273 1/4/2020 

46 MAI VĂN D. 1975 NAM 20/ 09280 3/4/2020 

47 HÀ CAO C. 1996 NAM 20/ 09323 3/4/2020 

48 NGUYỄN THỊ C. 1961 NỮ 20/ 09376 3/4/2020 

49 NGUYỄN TÙNG L. 1983 NAM 20/ 09626 10/4/2020 

50 NGUYỄN VĂN H. 1979 NAM 20/ 09706 12/4/2020 

51 LÊ THỊ HOÀNG O. 1992 NỮ 20/ 09802 12/4/2020 

52 NGUYỄN THANH S. 2000 NAM 20/ 09805 12/4/2020 

53 LÝ VĂN C. 1971 NAM 20/ 09806 12/4/2020 

54 BÙI THỊ S. 1985 NỮ 20/ 09880 15/4/2020 

55 PHAN VĂN N. 1963 NAM 20/ 09903 14/4/2020 

56 BÙI PHƯỚC H. 1995 NAM 20/ 09930 16/4/2020 

57 VŨ THỊ L. 1981 NỮ 20/ 09948 16/4/2020 

58 ĐOÀN TUẤN K. 1992 NAM 20/ 09985 17/4/2020 

59 NGUYỄN THỊ L. 1958 NỮ 20/ 09997 17/4/2020 

60 TRẦN VĂN H. 1985 NAM 20/ 09998 17/4/2020 

61 CAO BÁ C. 1990 NAM 20/ 10115 21/4/2020 

62 VÕ THỊ BÍCH T. 1983 NỮ 20/ 10458 24/4/2020 

63 LÊ CHÍ H. 1989 NAM 20/ 10688 27/4/2020 

64 ĐOÀN THỊ L. 1958 NỮ 20/ 10746 27/4/2020 

65 NGUYỄN THỊ M. 1967 NỮ 20/ 10757 27/4/.2020 

66 NGUYỄN TẤN L. 1990 NAM 20/ 10930 2/5/2020 

67 NGUYỄN THỊ CẨM T. 1989 NỮ 20/ 10951 2/5/2020 



 

 

68 NGUYỄN THỊ G. 1970 NỮ 20/ 11183 5/5/2020 

69 NGUYỄN LÊ ANH T. 1998 NỮ 20/ 11206 5/5/2020 

70 HỨA VĂN S. 1980 NAM 20/ 11233 5/5/2020 

71 NGUYỄN VƯƠNG L. 1979 NAM 20/ 11251 4/5/2020 

72 NGUYỄN S. 1981 NAM 20/ 11332 6/5/2020 

73 NGUYỄN THỊ N. 1956 NỮ 20/ 11419 5/5/2020 

74 VÕ THỊ T. 1960 NỮ 20/ 12423 14/5/2020 

75 NGUYỄN THỊ MINH H. 1980 NỮ 20/ 12510 14/5/2020 

76 NGUYỄN THỊ KIM H. 1974 NỮ 20/ 12932 18/5/2020 

77 TRẦN THỊ THU T. 1975 NỮ 20/ 12948 18/5/2020 

78 TRẦN VĂN Y. 1998 NAM 20/ 12984 19/5/2020 

79 BÙI VĂN Đ. 1996 NAM 20/ 12986 19/5/2020 

80 HUỲNH QUANG H. 1989 NAM 20/ 13317 21/5/2020 

 

XÁC NHẬN CỦA BỆNH VIỆN         Tp HCM, ngày 14/8/2020 

         NGƯỜI LẬP BẢNG 

 

 

          NGUYỄN TRUNG NHÂN 

 

                                                 
 


